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 مقدمة:
ال خيتلف اثناف يف كوف النحو العريب عماد اللغة العربية كذركة سنامها، فإذا اىتم أىل اللغة بنحو           

 وض كبوىا لنوع من العزكؼ عن معرفة دقائقلغتهم عاشت كتطورت كحافظت على كياهنا، كأما إذا تعرٌ 
كىو حاؿ اللغة العربية يف يـو غة عبارة عن استعماالت قد زبضع للقاعدة أك ال زبضع ؽبا، أصبحت اللٌ 

علمية فالقاعدة النحوية اللٌ كبوىا، كىذا ضرب من  ن يرل أف معضلة اللغة العربية ى الناس ىذا، فالكثَت فب
 أك ـبالفة القاعدة النحوية. كاػبطأ حنغة من اللٌ ى  سياج حيم  مستعمل اللٌ 

 أىم اؼبوضوعات اليت شغلتهم، فألفوا يف ىذا الفنكاف من أسلفنا بعلم النحو العريب، ف لقد اعتٌت         
كمنو ما ارتبط بفلسفة  كانت موجهة ؼبختلف طبقات اجملتمع فمنها التعليم  كاؼبختصالكثَت من الكتب ك 

    ا من الكماؿ كاعبودة.ا كبَتن غوم النحوم حد  تراثهم اللٌ  بلغ معينة، لذلك
ؼبواضيع النحو اؼبربؾبة على طلبة السنة األكىل من الطور شرح مبسط ؿباكلة  إف ىذا العمل ىو         

فيو صبع ما ديكن صبعو من اؼبعلومات من ـبتلف  ، كقد حاكلناLMDنظاـ  زبصص علـو الشريعةمع  اعبا
بأسلوب بسيط  دكف اػبوض يف التعقيدات كاػبلفات النحوية، منها كاغبديثة القددية الكتب اؼبتخصصة

يديو أك من خلفو، ككذا مراعاةن  باره الكتاب الذم ال يأتيو الباطل من بُتباعتكشواىد من القرآف 
كمصدر من مصادر إنو ديواف العرب،  إذكما أف الشعر العريب لو قسطو الكبَت من الشواىد  .تخصصلل

 .كبعض األمثلة األخرل بعض األحاديث النبوية الشريفة د دينعنا ىذا من إيرا، كملاالحتجاج اللغوم 
أال خيرج ىذا العمل عٌما برمج من دركس يف مادة النحو للسنة األكىل، بغية توخ   كقد رأينا         

الوضوح كالدقة يف تقدَل الدركس للطالب، لك  ال يكوف مشتتا بُت ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع، كحىت 
ا يف كثَتن  هات اليت تساعديتأتى للطالب الفهم كترسيخ اؼبعلومات عمدنا إىل إدراج ؾبموعة من التدريب

اختبار معلوماتو، كما أف الطالب قد يلحظ ؾبموعة من اؼبخططات اليت تعترب كملخصات قد تغنيو يف كثَت 
من األحياف عن اغبفظ كاالستظهار، فالغاية من النحو ليس اغبفظ بل الفهم، كالقياس على القاعدة 

 طبيق  بالدرجة األكىل.نحو علم تألف ال كمعرفة الصحيح من اػباطئ. النحوية
كيكوف رجو من ا تعاىل أف يكوف ىذا العمل خالصا لوجهو الكرَل، كأف ينتفع بو الطالب كإنٌا ن        

 .العريب علم النحو قواعد طريقا الستسهاؿ الصعب يف
          



 
4 

 نشأة النحو العربي
 

العربية، ؾبيئ  اصة الٌلغةػػكخب ،العربم اؼبنعرجات اغباظبة يف تاريخ لعل من أى :لنحو العربيبدايات ا -1
القرآف  أصبحف ،ريبػػنساف الع أحدثت تغَتا كبَتا يف عقلية اإلاإلسلـ إذ ضبل ؾبموعة من اؼبعطيات اليت

نساف العريب  أف اإلىو لعل أىم ما ينبغ  أف نشَت إليو؛ ، ك كتاب عقيدة كمعاملة كأخلؽ  بعد نزكلو الكرَل
سبثل  ،لغوم أديب كدليلنا على ذلك ما تركو العريب من إرث فكرمكاف يتحدث اللغة العربية بالفطرة سليقة، 

الذين كتبوا يف تاريخ النحو العريب  ، ٍب إفٌ كاف ينظمها شعراء العصر اعباىل   يف القصائد الشعرية اليت
كانوا ينطقوف العربية صحيحة فصيحة من   »ألهنم مى مل تكن ؽبم معرفة هبذا العلم القداأف على يتفقوف 

غَت حاجة إىل معرفة أسرار صحة نطقهم، كما ىو اغباؿ يف نظمهم الشعر، فقد كانوا يعرفوف سلمة النظم 
اج لذلك فإف علماء العربية اعتربكه اؼبصدر األساس  من مصادر االحتج 1«على حبور الشعر كافة ...

 الٌلغوم.
وحات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإف الفًتة اليت شهدهتا الفت ،غة العربية قبل ؾبيئ اإلسلـحاؿ اللٌ ىو كإذا كاف ىذا      

       اتساع الرقعة اعبغرافية للدكلة  إذ إفٌ  ،اإلسلمية كانت حاملة جملموعة من اؼبعطيات اعبديدة
بعض مظاىر  رو ظهكاف سببا يف   ،كاختلط العرب بغَتىميف اإلسلـ  ، كدخوؿ األعاجماإلسلمية

  مهددا يف كلماتو كيف تركيبو ؛النظاـ الذم توارثو العرب سليقة ىذا اللغة العربية فبات نظاـ يف حناللٌ 
 ضا.أي ككبوه
يف ك  ،القرآف الكرَل حن يفىو ظهور اللٌ  ؛النحو قواعد يضعوفالدافع الكبَت الذم جعل كباة العربية  فٌ إ      

قدـ أعرايب يف خلفة أمَت اؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رض  ا عنو فقاؿ من  » إىل ذلك  النص التايل إشارة
َيءٌَِصَجَََللاَََنَ أ َ﴿ ا تعاىل على ؿبمد صلى ا عليو كسلم فأقرأه رجل سورة براءة فقاؿ يقرئٍت شيئا فبا أنزؿ 

ا من رسولو؟ إف يكن ا برمء من رسولو فأنا أبرأ  برء قد كى األعرايب أى فقاؿ باعبر  ﴾وُلَسَُرََنيَوََنَِِشَالََُنََمَِ

                                                           
 .25ـ، دار صفاء للنشر كالتوزيع، ص2005ىػ، 1426، األردف: 1كرَل حسُت ناصح اػبالدم، أصالة النحو العريب، ط  1

  «  ٌحن . كىذا عندنا من اؼبولد، ألف اللٌ ، يقاؿ غبن غبناحن بسكوف اغباء فإمالة الكلـ عن جهتو الصحيحة يف العربيةفأما الل
من معجم : ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلـ ؿبمد  . «تكلموا بطباعهم السليمةؿبدث مل يكن يف العرب العاربة الذين 

 ، مادة غبن.5ـ، دار الفكر  للطباعة كالنشر كالتوزيع، ج1979ىػ، 1399ىاركف،  
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منو، فبلغ عمر عليو السلـ مقالة األعرايب فدعاه، فقاؿ يا أعرايب أتربأ من رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
ىذا سورة براءة فقاؿ فقاؿ يا أمَت اؼبؤمنُت إٍل قدمت اؼبدينة كال علم يل بالقرآف فسألت من يقرئٍت فأقرأ يف 

ر رض  ا مأف ا برمء من اؼبشركُت كرسولو، فقلت أكقد برمء ا تعاىل من رسولو فأنا أبرأ منو فقاؿ ع
ليس ىكذا يا أعرايب. فقاؿ كيف ى  يا أمَت اؼبؤمنُت؟ فقاؿ أف ا برمء من اؼبشركُت كرسولو بالرفع  عنو : 

 عامل باللغة ئ القرآف إالٌ يقر  برمء ا كرسولو منهم فأمر رض  ا عنو أالٌ فقاؿ األعرايب  كأنا كا أبرأ فبن 
إذف فاػبطر الذم مس القرآف الكرَل ىو الذم دفع علماء العربية  1«كأمر أبا األسود الدؤيل أف يضع النحو

 .الثانيةغة العربية بالدرجة األكىل، ٍب اللٌ  الدرجةب الكرَل القرآف غبمايةإىل إجياد ضوابط 
اتفق معظم الركاة على أف أبا األسود نٌقط  فقد» بدأت قواعد الٌنحو بضبط اؼبصحف الشريف أكال      

اؼبصحف تنقيط إعراب، كتنقيط اؼبصحف على ىذا الوضع الذم ذكره الركاة يدؿ على كضوح ظواىر 
، فإذا فتحت شفيت دادخذ اؼبصحف كصبغا خيالف اؼب» اإلعراب يف ذىن أيب األسود حينما قاؿ للكاتب: 

فانقط كاحدة فوؽ اغبرؼ، كإذا ضممتهما فاجعل النقطة إىل جانب اغبرؼ، كإذا كسرهتما فاجعل النقطة 
«  أتى على آخرهفانقط نقطتُت، فابتدأ باؼبصحف حىت يف أسفلو، فإف اتبعت شيئا من ىذه اغبركات غنة

تكلم عن حركات اإلعراب كالتنوين ىو أبو ىذا النص تشَت يف كضوح إىل أف أكؿ من  يف سبٌعنإف نظرة 
األسود الدؤيل، كما النحو من مظاىره العديدة كقضاياه اؼبتشعبة إال ىذه اغبركات اليت تتناكؿ معظم أبواب 

، ليكوف القرآف العريب النحوىكذا بدأ البحث يف قواعد  2«النحو: اؼبرفوعات، كاؼبنصوبات، كاجملركرات
أعلى درجات الفصاحة كخَت فبثل      فهو » األكىل يف ضبط القاعدة النحويةة الكرَل بعد ذلك اغبج

غة، كمن ىنا مل نر أحدا كقف منو موقفا فيو أدٌل شك أك ارتياب، بل كقفوا منو موقفا موحدا كقبلوا كل للٌ 
كقبائل ؿبددة كاف مرتبطا بفًتة زمنية معينة   ولكن ،كيل  القرآف الكرَل كلـ العرب شعره كنثره 3«ما جاء فيو

بعده اغبديث النبوم الشريف كأكؿ من احتج باغبديث النبوم الشريف ىم كباة عرفت فصاحة لغتها، ك 
ككاف ابن مالك أكثر ىؤالء ضباسة، إذ جعل من ظواىر اغبديث النبوم اللغوية مادة يتعقب هبا  »األندلس 

                                                           
، اغبلقة اؼبفقودة يف تاريخ النحو العريب، ط  1           ـ، مؤسسة 1993ق، 1413، الكويت: 2عبد العاؿ سامل مكـر

 .12الرسالة،  ص
 .25اؼبرجع نفسو، ص   2
 18اجمللس األعلى للغة العربية، عغة العربية، عاطف فضل ؿبمد خليل، االحتجاج اللغوم بُت النظرية كالتطبيق، ؾبلة اللٌ   3
 12ص
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الشريف اؼبصدر الثالث من مصادر فقد أصبح اغبديث النبوم  1«القدماء، كيتهم بقلة االستقراء.
 االحتجاج الٌلغوم بعد القرآف ككلـ العرب.

بداية من النقط للقرآف  ،فقد بدأت الدراسات بضبط القاعدة النحوية كمر دبجموعة من اؼبراحل      
أبو  :فمن أىم أعلـ النحو العريب حسب الًتتيب الزمٍت ؛الكرَل مركرا بعلماء قدموا للنحو العريب الكثَت

ابن أيب إسحاؽ  ٍبالفضل يف ضبط اغبركات يف اؼبصحف الشريف، إليو  إذ يعود( ق69)األسود الدؤيل 
حيث  ىػ( 180)  سيبويوٍب  ،النحو كمٌد القياس جى عى الذم قيل عنو إنو أكؿ من بػى  ىػ (117اػبضرم  )

كبعد سيبويو ألف كتابا ظباه الكتاب كقيل عنو إنو قرآف النحو للدقة كالشموؿ الذم سبيز بو ىذا الكتاب، 
حيث أضاؼ ؾبموعة من اآلراء إىل النحو  اؼبقتضبيف كتابو  "بفتح الراء أك كسرىا" (ىػ 285 ) اؼبربٌد يأٌب
ألفوا   النحو، كمن العلماء اآلخرين الذينق(  يف كتابو األصوؿ يف316ابن السراج )  كبعد ىؤالء ،العريب

على شكل  ،بعد ذلك النحو التعليم  ، كظهراػبصائص وق ( يف كتاب392ابن جٍت)  يف النحو العريب
 كاآلجركمية البن آجرـك الصنهاج  اليت ظباىا اػبلصة ألفيات منها ألفية ابن معط كألفية ابن مالك

  .كغَتىم
فقد   ،قبل أف حيمل مصطلح النحو التسمياتعرؼ النحو العريب ؾبموعة من : النحو العربيمفهوم  -2

كما ،  معينة ككل تسمية كانت ذات داللة كاف حيمل اسم العربية ٍب انتقل إىل اإلعراب ٍب استقر يف النحو
 .ػػػات العربية.    موضوعػػػػػػإذ مل يظهر فصل بُتػػانت تعٌت بعلـو العربية آنذاؾ، أف كل دراسة كػػػ

القصد: يقاؿ كبوت كبوؾ أم قصدت قصدؾ، ككبوت الش ء إذا أسبمتو، ككذلك يأٌب »  النحو لغة: -أ
   دبعٌت التحريف: يقاؿ كبا الش ء ينحاه كينحوه إذا حرفو، ككذلك الصرؼ: يقاؿ كبوت بصرم إليو أم 

تقوؿ لو عندم كبو ألف صرفت، كاؼبثل تقوؿ مررت برجل كبوؾ أم رجل مثلك،  كيأٌب أيضا دبعٌت اؼبقدار 
أم مقدار ألف، ككذلك يأٌب دبعٌت اعبهة أك الناحية تقوؿ سرت كبو البيت أم جهتو، ككذلك النوع أك 
القسم ىذا على سبعة أكباء أم أنواع ككذا تأٌب دبعٌت البعض فإذا قلت أكلت كبو ظبكة أم بعض 

   ع كالبعض.فالنحو ىو القصد كالصرؼ كاؼبثل اؼبقدار كاعبهة النو  2«السمكة

                                                           
 54ـ، ص 1979ذقية: ؿبمد خَت اغبلواٍل، أصوؿ النحو العريب، دط، اللٌ   1
 األمشونية، مكتبة اؼبعاجم كاللغة العربية، شركة العرين، مقدمة اؼبؤلف.ينظر: األمشوٍل، شرح   2
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عند سيبويو الذم  تعريفا دقيقا ؼبصطلح النحو حىت ـ كباة العربية األكائلمل يقدٌ  :النحو اصطالحا -ب
إذ  اػبصائص وابن جٍت يف  كتاب ظب  كتابو بقرآف النحو، غَت أف أدؽ تعريف عند القدامى ىو ما جاء بو

 كالتثنية كاعبمع كالتحقَت كالتكثَتىو انتحاء ظبت كلـ العرب يف تصرفو من إعراب كغَته  » يقوؿ:
كأما   1«ذلك ليلحق من ليس من أىل العربية بأىلها يف الفصاحة  كاإلضافة كالنسب كالًتكيب كغَت

ىو قانوف تأليف الكلـ كبياف لكل ما جيب أف تكوف عليو » التعريف الذم ارتضاه ادثوف لعلم النحو 
تسق العبارة كديكن أف تؤدم معناىا، كذلك أف لكل كلمة كى  الكلمة يف اعبملة كاعبملة مع اعبمل حىت ت

ا، كؼبا نقصد أف نعرب غة ببيانو، كللكلمات مركبة معٌت، ىو صورة ؼبا يف أنفسنمنفردة معٌت خاصا تتكفل اللٌ 
كعليو فإبراىيم مصطفى  2«إىل الناس، كتأليف الكلمات يف كل لغة جيرم عليو كال تزيغ عنو عنو كنؤديو

صة يت كفقها يتم اختيار الكلمات ذات الداللة اؼبعجمية، لتؤدم كظيفتها اػباالنحو قانونا للغة، الجيعل 
غَت أف التعريف الذم ارتضاه القدامى للنحو خيتلف عن الذم قدمو ادثوف كيف ىذا  ،ياؽالس داخل

ة من استقراء كلـ النحو يف االصطلح ىو العلم اؼبستخرج باؼبقاييس اؼبستنبط »لك: النص ما يثبت ذ
كليس قسيما للصرؼ كىذا  العرب اؼبوصلة إىل معرفة أحكاـ أجزائو كىو هبذا التعريف مرادؼ لعلم العربية

       و زبصيصو بفن اإلعراب كالبناء كجعلو قسيم للقدماء، كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اصطلح اؼبتأخرين فهاالصطلح 
فعلم النحو مرادؼ لعلـو  3«كؽبذا يعرفو اؼبتأخركف بأنو علم يبحث عن أكاخر الكلم إعرابا كبناءن  ،الصرؼ

 العربية قدديا.
من  ،ىو أف علم الصرؼ يف البدايات األكىل ؛غ  أف نشَت إىل ش ء مهمينب مفهوم الصرف: -3

كما   ؛النحويف متضمنة  كانت  موضوعات الصرؼ بل إفٌ  ،مل يكن علما مستقل بذاتوالدراسات النحوية 
        أف اؼبصطلح اؼبتداكؿ آنذاؾ ىو التصريف.

                                                           
 .34، ص1ج اؼبكتبة العلمية ،ـ1952 مصر: .2ط، ؿبمد عل  النجارابن جٍت، اػبصائص، تح:   1
 .3ػ2ـ، دار الفكر العريب، ص 1992ىػ، 1413. القاىرة، 2إبراىيم مصطفى، إحياء النحو، ط  2
 ـ، مادة كبو.1985ىػ، 1405، سوريا: 1دم، معجم اؼبصطلحات النحوية كالصرفية، طؿبمد ظبَت قبيب اللب 3
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كيقاؿ لو التصريف كىو لغة التغيَت  » حيمل ؾبموعة من الدالالت منها التحوؿ كالتغَت  :لغة: الصرف -أ
َيقوؿ تعاىل: ﴿  1«كمنو تصريف الرياح أم تغيَتىا 

 
َََلَََِْانو ََالِفَادتَِوَََِضَرَْوالَ َاواِتَمََامسََّقَِوََْذََِفََنَ ا َارَِواهّن 

َََْامِتََلَِوامفَُ ََمََِتََصَِحََْامحََيَِفَِصََ ََنََماٍءَفَب حىيَِتََال رَضَتَؾَسََموِِتاَوََمََِاءَِمََامسَ َنََمََِللاََُزلََىَْاَأ َمََوَََاَسَامي ََػَُفََيَْاًَ اَيََثَفَِت

ََدَََنَُكَِّمَِ ََات ََرَ سََالََُحاِبَوامسَ َايحَِامصًََِِّفَْصَِةَوث َََومٍَلََتَمَِلآيَََِضَرَْوالَ َامءََِامسَ نْيَصَت  [  163﴾ ] البقرة وونلَِؾًَْ
       ال إاف مقصودة ال ربصل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربويل األصل الواحد إىل أمثلو ـبتلفة، ؼبع » : الصرف اصطالحا -ب

العلم : علم بأصوؿ هبا، كاظب  الفاعل كاؼبفعوؿ، كاسم التفضيل، كالتثنية كاعبمع، إىل غَت ذلك. كباؼبعٌت 
ىو العلم الذم تعرؼ بو األبنية اؼبختلفة  ذفإ 2«يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلمة، اليت ليست بإعراب كال بناء

كيتمثل يف  من التصغَت كالنسب ؛كما يشتق منها كأبواب الفعل كأصل اؼبشتقات كاؼبصادر بأنواعها، للكلـ
الكلمة، كمن خلؿ ما سبق نصل إىل نتيجة مفادىا أف  القواعد كالقوانُت اليت تعرؼ هبا أصوؿ أبنية

  الصرؼ مقدمة ضركرية لدراسة النحو، إذ إف الصرؼ ىو دراسة الكلمة كالنحو ىو دراسة للجملة.
     بُت النحو كالصرؼ، فالصرؼ ىو مقدمة لدراسة  : إف العلقة قائمةعالقة الصرف بالنحو -4

يف بنيتها، كأما النحو فهو دراسة اعبملة. كقد أشار إىل ىذا ابن  النحو، ألف الصرؼ خيتص بدراسة الكلمة
التصريف إمنا ىو ؼبعرفة أنفس الكلم الثابتة. كالنحو إمنا ىو ؼبعرفة أحوالو اؼبتنقلة، أال ترل أنك إذا  » :جٍت

  قلت قاـ بكر كرأيت بكرا كمررت ببكر فإنك إمنا خالفت بُت حركات حركؼ اإلعراب الختلؼ 
كاف ذلك كذلك فقد كاف من الواجب على من أراد معرفة النحو أف ، كمل تعرض لباق  الكلمة. كإذا  العامل

ىذا  أصل ؼبعرفة حالو اؼبتنقلة إال أفٌ يبدأ دبعرفة التصريف، ألف معرفة ذات الش ء  الثابتة ينبغ  أف يكوف 
ليكوف االرتياض يف النحو  بعده دبعرفة النحو، ٍب ج ء بوالضرب من العلم ؼبا كاف عويصا صعبا بدئ قبلو 

فاألصل عند ابن جٍت ىو   3«موطئا للدخوؿ فيو، كمعينا على معرفة أغراضو كمعانيو، كعلى تصرؼ اغباؿ.
معرفة التصريف قبل النحو إال أف صعوبة الصرؼ جعل علماء النحو يقدموف دراسة النحو على دراسة 

كموجود كالدليل على ذلك كقوع بعض العلماء يف بعض السقطات  فالغموض يف ىذا العلم قائم الصرؼ.
                                                           

أضبد بن ؿبمد بن أضبد اغبملكم، شذا العرؼ يف فن الصرؼ، تعليق: ؿبمد بن عبد اؼبعط ، دار الكياف للطباعة كالنشر  1
 49كالتوزيع، ص 

 49اؼبرجع نفسو، ص 2
  .1954ىػ، 1373، القاىرة: 1أمُت، طابن جٍت، اؼبنصف يف شرح كتاب التصريف للمازٍل، تح: إبراىيم مصطفى كعبد ا  3
  .5ك4ص
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يف تنور: إف كزنو حك  عنو أنو قاؿ  »أف أبا العباس ثعلب  كىو نص الذم بُت أيدينا يشَت إىل ذلككال
ف تنوكرا، كالصواب أنو فعُّوؿ من تركيب تاء كنوف كذلك باطل ؛ إذ لو كاف كذلك لكا  تفعوؿ من النار.
فصعوبة علم الصرؼ ىو الذم جعل علماء العربية يسبقوف تعلم النحو  1«كإف مل ينطق بو. كراء، كبو تنر،

 ٍب علم الصرؼ.
اغبركؼ  كتدكر يف متعلقات ؛كثَتة كـبتلفة إف موضوعات علم الصرؼ :موضوعات علم الصرف -5

 نوعُت مها:قد حصر علماء الصرؼ العرب الكلمات اليت يدرسها علم الصرؼ يف ف » كاألفعاؿ كاألظباء
 االسم اؼبتمكن: أم االسم اؼبعرب. 1
 الفعل اؼبتصرؼ. 2

أم أف علم الصرؼ ال يبحث يف اغبركؼ صبيعها، كال يف األظباء اؼببنية كال يف األفعاؿ اعبامدة. كالفعل 
 اعبامد ىو ما الـز صورة كاحدة، كليس كعسى، كنعم كبئس كغَتىا.

اؼبوصولة على صورة اؼبثٌت أك اعبمع فليس يف اغبقيقة مثٌت كال أك األظباء  أما ما جاء من أظباء اإلشارة
صبعا، ككذا ما جاء على صورة التصغَت. كذلك أف قواعد التثنية أك اعبمع أك التصغَت مل تطبق على كاحد 

، كيعترب اؼبيزاف الصريف من أىم اؼبوضوعات يف علم الصرؼ ككذا تصريف 2« األظباءمن مفردات ىذه 
 .كاألظباء، ٍب اؼبشتقات، كالنسبة كالتصغَتاألفعاؿ 
 تدريب:

 يضعوف قواعد النحو العريب؟.ما السبب الذم جعل علماء العربية  -1
 تقتصر الدراسة يف علم الصرؼ يف موضوعُت ما مها مع الشرح؟. -2
الفرؽ اؼبوجود بُت علم النحو كالصرؼ كىل قاـ علماء العربية القدامى بالفصل بُت العلمُت يف  ما -3

 الدراسة؟
     

 
                                                           

عرفة للطباعة ـ، دار اؼب1987ىػ، 1407، بَتكت: 1ابن عصفور اإلشبيل ، اؼبمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباكة، ط 1
 .30صكالنشر كالتوزيع، 

 .17ـ، ص2007ىػ، 1428،  غزة: 4زرندح، أسس الدرس الصريف يف اللغة العربية، طكـر ؿبمد  2
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 الكالم وما يتألف منو: المحور األول
 تحديد المصطلحات -أ

 
قبد فالكلـ غات مهما كانت طبيعتها كانتمائها زبضع لتقسيم ثلث ، صبيع اللٌ  نشَت إىل أف   أفينبغ  علينا 

 عليوفهذا التقسيم يتفق  ؛غة العربية أيضا ينقسم إىل ثلثة أقساـفيو االسم كالفعل كاغبرؼ، كالكلـ يف اللٌ 
د للدرس النحوم زبتلف عن مها األكائل كنعٍت بذلك من مهٌ علماء النحو، غَت أف التعريفات اليت قدٌ صبيع 
 بعض اإلضافات.قيو ساب إىلاليت قدمها ابن مالك، فنجد أف كل عامل يضيف  متلك

تشَت معاجم الٌلغة العربية يف ربديد الداللة الٌلغوية للكلـ إىل أنو مأخوذ من اؼبادة كلم يقوؿ  :الكالم لغة
الكلـ تقوؿ كلمتو أكلمو تكليما؛ كىو كليم  إذا كلمك أك كلمتو، يتسعوف فيسموف اللفظة  »ابن فارس: 

 1«الواحدة اؼبفهمة كلمة، كالقصة كلمة، كالقصيدة بطوؽبا كلمة
  تو:ألفييف منت  األندلس  ؿ ابن مالكقا الكالم عند ابن مالك:

 مْ ـــــلالكَ  رفُ م حَ ثُ  لٌ وفعْ  مٌ ـــْـاسوَ       م      ــــــقتَ اسْ كَ   فيدٌ مُ  ظٌ فْ ا لَ نَ مُ اَل كَ     
                                                      مْ ؤَ ــــــــــُـــ ي دْ ــــــــــَـ ق مٌ الَ ا كَ بهَ  ةٌ مَ وكلْ    م          ــــــــَـ ع لُ وْ والقَ  ةٌ لمَ كَ   هُ احدُ وَ    

كقد مثل ابن  اشًتط يف الكلـ أف يكوف لفظا مفيدا، إذ ،كأقسامو الكلـ د ابن مالك يف البيتُت مفهـوحدٌ 
    غة العربية فعل دكف مالك بالفعل استقم ألف ىذا الفعل مكوف من الفعل كالفاعل فل يوجد يف اللٌ 

كبعد ىذا ربدث عن أقساـ  .فاعل، فالفاعل إما أف يكوف ظاىرا أك متصل أك منفصل أك ضمَتا مستًتا
 مفرده كلمة مثل لنب صبع اسم كفعل كحرؼ، فقد ذكر الكلم كىو اسم جنس  :قساـالكلـ فجعلو ثلثة أ

كانطلقا من البيتُت . كالقوؿ عم دبعٌت أف القوؿ أعم من الكلـ كالكلمة كالكلم أيضابنة مفرد، كل صبع
 ىذه التعريفات. إليكالسابقُت نصل إىل تعريف الكلـ كالكلم كالكلمة كالقوؿ ك 

                                                           
 ، مادة كلم.6جغة، ابن فارس، مقاييس اللٌ  1
  ىو اإلماـ العلمة، أبو عبد ا، صباؿ الدين ابن عبد ا ابن مالك الطائ  نسبا، الشافع  مذىبا، اعبياٍل مدينة يف األندلس

ىػ  نشأ باألندلس حيث 601ىػ كقيل  600ىػ كقيل 598اختلف يف سنة ميلده فهناؾ من قاؿ سنة  منشأ، األندلس  إقليما،
حفظ القرآف ككاف مهتما كثَتا بعلـو الدين كعلم القراءات أيضا،  كقد ألف ؾبموعة من الكتب يف النحو منها اػبلصة كظبيت 

طبس كسبعُت سنة.  ينظر ترصبة العلمة بالتفصيل يف كتاب حاشية تويف يف شعباف عاـ اثنُت كسبعُت كستمائة، كىو ابن لفية، باأل
 .22إىل  3من ص  ،1لك، تح: طو عبد الرؤكؼ سعد،جالصباف شرح األمشوٍل على ألفية ابن ما
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اللفظ اؼبفيد، فائدة حيسن السكوت عليها، مثل: فاز  »الكلـ يف اصطلح النحاة ىو:  الكالم: مفهوم
اجملتهد ػػػػ ا كاحد ػػػػػػ ماء النيل عذب. فاؼبراد باللفظ: الصوت الذم ينطق بو اإلنساف مشتمل على بعض 

كما يشمل   اغبركؼ، سواء دؿ على معٌت، أـ مل يدؿ. فاللفظ جنس يشمل الكلـ كالكلم كالكلمة،
اؼبهمل، مثل ديز: مقلوب زيد، كاؼبستعمل مثل ؿبمد كأضبد. كخيرج من التعريف بقوؽبم: اؼبفيد اللفظ 
اؼبهمل، أم الذم مل يوضع ؼبعٌت مثل ديز كصعفص كما خيرج من التعريف بقوؽبم: فائدة تامة حيسن 

فمن شركط الكلـ توفر  1«السكوت عليها مثل: خالد، ألنو يفيد معٌت مفردا ال حيسن السكوت عليو 
  اؼبعٌت.

مفرده كلمة كأقل ما يًتكب منو الكلم ثلث كلمات سواء أحصلت اسم جنس صبع  » مفهوم الكلم:
فمن مقتضيات الكلم أف  .2«هبا الفائدة أـ مل ربصل كىذه الكلمات الثلث ى : اسم كفعل كحرؼ

 يكوف عدد العناصر اؼبكونة لو أكثر من ثلثة عناصر سواء أكاف حامل ؼبعٌت أـ ال.
ى  الوحدة اللفظية الدنيا اليت تًتكب من بعض اغبركؼ اؽبجائية، كتدؿ على معٌت معُت  الكلمة: مفهوم

ََلََوٍَفََُصَُيَْالَثََإٍَ﴿يقوؿ تعاىل:  ََصََسَه
 
ََنيٍََاجيََِنَواَثََصَُفََنَََاذلٍنَََََُخََدصََذَأ ٍََللاَا

 
َََارََِامََاَِفَذَهََُا َََالدَِاحََِصَِمََولَُلَُٕاذًَ

َََودٍَيٍََُِبَُأًٔسََوَََوََََؽََتََكِيََللاَسَََلََبٔىزََفَََياؾََللاَمَََنَٕانَ زََتََْ ََُصََمَتََم َةَللاَِهَمََكَََوََواَامسفَلَصَُفََنَََاذلٍنَََمةكَََِلََؾََاَوحََو

فظ اؼبوضوع ؼبعٌت مفرد، كقولنا كتاب ا مركب كى  اللٌ  »كتعٌرؼ الكلمة بقوؽبم:   [19التوبة ] ﴾اوَََامؾَُ
                                                           

 .5، ص1مطبعة السعادة، جليب اغبديثة كالتطبيق، القاىرة، عبد العزيز ؿبمد فاخر، توضيح النحو شرح ابن عقيل كربطو باألسا 1
 «  اسم اعبنس اعبمع ، الذم يفرؽ بينو كبُت كاحده بالتاء اؼبربوطة الدالة على الوحدة يلـز مفرده صيغة كاحدة، كيفرؽ بُت

اؼبذكر كاؼبؤنث عن طريق النعت ال يصح أف يفرؽ بُت مذكره كمؤنثو بالتاء اؼبربوطة للتأنيث فل يقاؿ يف الغالب للمفردة اؼبؤنثة 
ؿ للمفرد اؼبذكر ضباـ، بط، شاة منعا لللتباس يف كل ذلك، كإمنا يلـز مفرده صورة كاحدة يف التأنيث ضبامة بطة شاة كال يقا

مدحت يوسف السبع، ظاىرة اؼبلزمة يف النحو  « كالتذكَت جي ء بعدىا النعت الداؿ على النوع فيقاؿ ضبامة أنثى كضبامة ذكر.
 22، ص 28ق، العدد 1434ية، جامعة الشقراء: العريب: دراسة يف أقساـ الكلـ، ؾبلة العلـو العرب

 كاسم اعبنس على نوعُت: » 
صبع : كىو ما دؿ على أكثر من اثنُت، كفرؽ بينو كبُت مفرده بالتاء مثل: سبر: سبرة، بقر: بقرة. كبل: كبلة، فالتاء يف اؼبفرد،  -أ 

لفرؽ بُت اسم اعبنس اعبمع  كمفرده بياء النسب: كقد تكوف يف اعبمع، مثل كمء للمفرد كصبعو كمأة، كىذا قليل، كقد يكوف ا
: ركم .  زنج، زقب ، رـك

عبد  ينظر:  السيوط ، مهع اؽبوامع، تح: «إفرادم: كىو ما يصدؽ على القليل كالكثَت كاللفظ كاحد: ذىب، ماء، لنب. -ب
 .  العاؿ سامل مكـر

 .833، ص2ـ، دار الكتب العلمية، ج1996ىػ 1432، بَتكت: 1اؼبعجم اؼبفصل يف النحو، ط عزيزة فواؿ بابيت، 2
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إضايف من كلمتُت كل منهما دالة على معٌت مفرد قبل الًتكيب كمعٌت الًتكيب ىو حاصل اإلضافة بُت 
فقد تكوف الكلمة عنصرا كاحدا كما ديكن أف تكوف مركبة من عنصرين إال أهنا تدؿ على  1« الكلمتُت

  كلمة الرئيس.يف قولنا  اؼبعٌت الذم يدؿ عليو الكلـ كقد يطلق على الكلمة كيقصد هبا معٌت كاحد فقط، 
القوؿ اػبارج من اعبهاز النطق  أك ىو كل ما تلفظ بو الناطق، سواء كاف حرفا أك كلمة أك صبلة،  »القول:

 2«مل يفد. ـ، أفاد أكاف أك مفردا  مركبالفظ نطق بو اإلنساف 
  .عُت فيما يل  الكلمة كالكلـ كالكلم كالقوؿ :1تدريب

         زيد -6اقرأ،  -5، العظيم صدؽ ا -4، ا قادر -3 إذا حضر اؼباء، -2 اؼبوت حٌق، -1
حٍت يف تبليغ -7 ال أقوؿ: كاف أيب  -11حىٍضرىمىٍوت،  -10 ،إف زيد أبوه -9، إف قبحتي  -8الرسالة  قبى

 يفعل كذا ككذا. 
       كلم،  -8 كلـ،  -7كلمة،   -6كلـ،   -5كلـ،   -4كلـ،   -3كلم،   -2كلـ،  -1اإلجابة:

 .قوؿ -11كلمة،   -10 كلم،-9
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

. 16عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، سعد عبد العزيز مصلوح، كبو العربية، مكتبة دار العركبة للنشر كالتوزيع، الكتاب األكؿ، ص  1  
 .22صاحل بلعيد، الصرؼ كالنحو دراسة كصفية تطبيقية يف مفردات برنامج السنة األكىل، دار ىومو، ص  2



 
13 

 أقسام الكلمة -ب
 

إاٌل أهنم مل يقٌدموا تعريفات ألقساـ الكلمة يف  ؛الكلمة إىل اسم كفعل كحرؼم علماء النحو قسٌ      
أما اغبرؼ فل ل، النحاة علمات للسم كالفع كضع البدايات األكىل لنشأة الدرس الٌلغوم النحوم، بل

 يقبل العلمة.
   اء أكثر عددا كتداكال يف االستعماؿ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػإىل أف األظب، كقد يعود ىذا : كىو اؼبتصدر ؽبذه األقساـاالسم -أ

فمذىب الكوفة يعيدكف االسم إىل السمة فسمة  ،اختلف النحاة يف اشتقاؽ االسم غة:في اللّ االسم 
  .1إىل السمو كىو العلو للسم غومكأما كباة البصرة فيعيدكف االشتقاؽ اللٌ  ،الش ء علمتو

، أك غَت ؿبسوس  "رجل، عصفور "ىو ما دؿ بذاتو على ش ء ؿبسوس كبو:  » االسم في االصطالح:
  .2«. كىو يف اغبالتُت، غَت مقًتف بزمن"شجاعة شرؼ "يعرؼ بالعقل، كبو: 

  ابن مالك يف ىذا البيت: أصبلهاكقد  يتميز االسم دبجموعة من العلمات :عالمات االسم -1
 والّنَدا والـ         َوُمْسَند لالْسم َتمييٌز َحَصلْ بالَجّر َوالتَـْنوين                 

  :ينقسم إىلكاعبر  3«...جيره جرا إذا سحبتو جر الش ء »اعبر يف اللغة يعٍت السحب  :الجرّ  -أ
كحركؼ اعبر عشركف حرفا، كى : الباء كمن كإىل كعن كعلى كيف كالكاؼ كاللـ  » :بالحرف الجر -

 4«كمذ كمنذ كرب كحىت كخل  كعدا كحاشا كك  كمىت يف لغة ىذيل كلعل يف لغة عقيل ككاك القسم كتاؤه
ََتََوّكَالُؤمٌُونََََوؽََلَللا﴿  :قولو تعاىل كمثاؿ اعبر باغبرؼ 5﴾فَوْ

  .من آؿ عمراف[ 122]اآلية  

                                                           
.ينظر: أبو الربكات األنبارم، االنصاؼ يف مسائل اػبلؼ، تح: ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد، بَتكت، دار الفكر 1  
، مادة 1ـ، دار العلم للمليُت، ج1987، بَتكت:1إدييل بديع يعقوب، ميشاؿ عاص ، اؼبعجم اؼبفصل يف اللغة كاألدب، ط 2

 االسم.
 ، مادة جرر.1ـ، دار العلم للمليُت، ج1987، بَتكت: 1منَت بعلبك ، طمزم ر ابن دريد، صبهرة اللغة، تح:  3
 مصطفى الغلييٍت، جامع الدركس العربية. 4
كعلى: الواك استئنافية، على: حرؼ جر مبٍت على السكوف، ا: لفظ اعبللة اسم ؾبركر بػػػػ على كعلمة جرٌه الكسر؛ فليتوكل: 5

كاللـ  ،الفتح، فقد دخلت لتحقيق معٌت الشرط، أم إذا حزب األمر كصعب فتوكلوا على االفاء ى  الفصيحة حرؼ مبٍت على 
الـ األمر من جواـز اؼبضارع كيتوكل فعل مضارع ؾبزـك ب الـ األمر كعلمة جزمو السكوف الذم حرؾ إىل الكسر منعا اللتقاء 

  كر سامل.الساكنُت، اؼبؤمنوف: فاعل مرفوع كعلمة رفعو الواك، ألنو صبع مذ 
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أما ما خيفض باإلضافة فنحو قولك غلـ زيد كىو على قسمُت ما يقدر باللـ ك »     اإلضافةب الجر - 
كمثاؿ ذلك  1«غلـ زيد كالذم يقدر دبن كبو: ثوب خٌز كباب ساج يقدر دبن فالذم يقدر باللـ كبو كما 

2﴾للاكَاَلَٕاّنََؼْحُسَ ﴿ من القرآف الكرَل قولو تعاىل:
  مرَل[ 30اآلية ] 

 البياف، اؼبعطوؼ باغبرؼ، التوكيد.البدؿ، عطف  الصفة، التوابع يف اللغة العربية ى :  :التبعيةالجر ب -
   .الزمر[ 01]اآلية  3﴾كيَِالٍَََزَِِزَامؾَََللاََِنََمََِاِبَتََامكًََِلَُثَْنَِ ﴿ كشاىد التابع من القرآف الكرَل ىذه اآلية:

التنوين نوف زائدة تلحق آخر االسم تثبت لفظا ككصل كتسقط خطا ككقفا، كىو أنواع:  »: التنوين -ب
ن التمكُت، كتنوين التنكَت، كتنوين اؼبقابلة، كتنوين العوض، كتنوين الًتًل، كتنوين الغايل كتنوين الضركرة تنوي

  غَت أننا سنقتصر على التنوين اػباص باالسم 4«كالتنوين الشاذ.
كىو التنوين اللحق لألظباء اؼبعربة اؼبنصرفة، كاؼبراد باالسم اؼبعرب ما  »: نمكين أو التمكّ تنوين الت -1

. كإعراب  تغَتت حركة آخره حبسب موقعو يف الكلـ: كفعا كنصبا كجرا، كمثاؿ ذلك: رجله، رجلن، رجلو
كُت، أك تنوين الصرؼ. االسم كصرفو دليلف على سبكنو يف االظبية، كمن ىنا ظب  ىذا التنوين تنوين التم

أما إذا كاف االسم معربا غَت قابل للتنوين مثل: عثماف كزينب فإنو يسمى فبنوعا من الصرؼ، كيكوف 
  فتنوين التمكُت بلحق فقط األظباء اؼبعربة القابلة للتنوين دكف غَتىا.   5«.متمكنا غَت أمكن

ىو الذم يلحق بعض األظباء اؼببنية فرقا بُت معرفتها كنكرهتا، كيقع يف باب اسم  »  :تنوين التنكير -2

َاَأَ مََمََُِلَْلََُثََاَلَفَََ﴿َالفعل بالسماع كصو، كمو، كإيو، كمن أمثلتو يف القرآف الكرَل، أؼ يف قولو تعاىل: َالَّوَََّفٍ

ََكَُا،َوََصهََُّنََتََ َكََمَََُِلَم ًَِصَنَََالًَوَْا سا كبو: جاءٍل سيبويو، كسيبويو كيف العلم اؼبختـو بويو قيا [23اإلسراء  ] ﴾اي
                                                           

ـ، كزارة األكقاؼ 2007ىػ، 1428بشرح اؼبقدمة اآلجركمية، قطر:  التحفة السينيةينظر: ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد،  1
 .كالشؤكف اإلسلمية

حرؼ توكيد كنصب، كالياء اظبها، عبد: خرب كاعبملة مقوؿ القوؿ كعبد  قاؿ: فعل ماض، كفاعلو ىو كاعبملة استئنافية، إٌٍل: إفٌ  2
 ضاؼ، ا: لفظ اعبللة مضاؼ إليو ؾبركر بالكسرة.م
تنزيل: فيو كجهاف من اإلعراب: مبتدأ، كمن ا خرب، أك تنزيل خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ، كالتقدير: ىذا تنزيل، كمن ا متعلق ب  3

تنزيل ألنو مصدر أك حاؿ من الكتاب، الكتاب: مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جرٌه الكسرة، من: حرؼ جر، ا: لفظ اعبللة اسم 
 كىل ؾبركر كعلمة جٌرىا الكسرة. اغبكيم: صفة ثانية ؾبركرة كعلمة جٌرىا الكسرة.ؾبركر بالكسرة، العزيز: صفة أ

ـ حوليات كلية 1996ىػ، 1414:ية يف ضوء القرآف الكرَل، الكويتغة العربية دراسة لغو مصطفى زك  التوٍل، النوف يف اللٌ 4
 .83اآلداب الكويت، ص 

 .21، ص 1كبو العربية، الكتاب عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، سعد عبد العزيز مصلوح،  5
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فإذا كانت ىذه   كدرستويو ،كنفطويو ،سيبويو :يلحق األظباء اليت تنته  بالياء كاؽباء مثل كعليو فإنو 1«آخر
 أصبح مثل سيبويوو  كنفطويوو  كدرستويوو، كأما إذا قلنا: سيبويو النحومنكرهتا، على  األظباء منونة فهذا دليل

  .معٌرفا
صبع فإنو يف مقابلة  ،مسلماتو  كبومع اؼبؤنث السامل ىو اللحق عبكتنوين اؼبقابلة  »  تنوين المقابلة: -3
ٍب إف إثبات التنوين يف صبع اؼبؤنث السامل يستوجب إثباهتا يف صبع اؼبذكر كأما  2«كمسلمُت   السامل ذكراؼب

مسلمات فرنسا يف صبع اؼبؤنث  :اؼبؤنث السامل يستوجب حذؼ النوف؛ كبو قولنا حذؼ التنوين يف صبع
 السامل نقوؿ يف صبع اؼبذكر السامل مسلمو فرنسا.

ىو اللحق  »كىذا النص يبُت ذلك:  اللحق آلخر االسم، عوضا عن ؿبذكؼ، ىو : تنوين العوض -4 
ََوََ ﴿لنحو غواش كجوار عوضا عن الياء كإلذ يف كبو  َََئشٍَمََوًَْ عوضا عن اعبملة اليت تضاؼ  ﴾ ونٌَََُمَِؤَْالََُحَُصََفًَْ

  كتنوين العوض عن حرؼ. ،كتنوين العوض عن اسم ،ثلثة أقساـ تنوين العوض عن صبلةكىو  3« إذ إليها
أكرمتٍت فأثنيت عليك  :ىو الذم يلحق إذ عوضا عن اعبملة اليت تضاؼ إليها مثل ض عن جملة:العو  -

الََوَْوََفََ﴿ اآلية:  يفك  دم التكرار،ىذا النوع لتفا كاألصل أكرمتٍت فأثنيت عليك إذ أكرمتٍت، كيأٌب حينئذو 
َ
 
ََذََا َت َْأ ََوَومََلَُوَْالََُتََََِوََا كتقدير الكلـ فلوال إذا بلغت اغبلقـو كأنتم [  84 -83﴾ ]الواقعة ونََصَُغَُيَْثَََشٍَئَِِيََحََُِتَه

 فحينئذ عوضت اعبملة. ؛حُت بلغت اغبلقـو تنظركف
حضر  :مثل ا تضاؼ إليو ىذه األظباءعوضا عمٌ  -كأمٌ  كل كبعض- كىو ما يلحق العوض عن اسم: -

  قولو تعاىل:  يف، كتقدير الكلـ حضر الضيوؼ فصافحت كل فرد منهم، ك منهم الضيوؼ فصافحت كلٌ 
َنَََوُكَِّ﴿    .من سورة النساء[ 95] اآلية  4﴾َوؽََسَللُاَالُس ْ

                                                           
 .83مصطفى زك  التوٍل، النوف يف اللغة العربية دراسة لغوية يف ضوء القرآف الكرَل، ص  1

 4الكتاب اعبليل اؼبشهور بشرح ابن عقيل، ص    2
، ص 1ابن ىشاـ األنصارم، أكضح اؼبسالك إىل ألفية ابن مالك، ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد، بَتكت، اؼبكتبة العصرية، ج   3
15 
  إعراب حينئذ؛ حُت: مفعوؿ فيو ظرؼ زماف منصوب. إذ: مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره الكسرة، كالتنوين للعوض عن اعبملة

 اذكفة. 
الواك اعًتاضية، ككٌل مفعوؿ بو أكؿ منصوب كعلمة نصبو الفتحة للفعل كعد  اآلٌب، كعد: فعل ماض مبٍت على الفتح، ا:   4

   .لفظ اعبللة فاعل مرفوع ، اغبسٌت: مفعوؿ بو ثاف منصوب كعلمة نصبو الفتحة اؼبقدرة
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  كأصلها كغواشو  كجوارو  مثل سواؽو  اؼبمنوع من الصرؼ: : موضعو االسم اؼبنقوصالعوض عن حرف -
نوعُت من  ذكر إف أقساـ التنوين السابقة زبتص باألظباء فقط، كذبدر اإلشارة إىل كغواش .كجوارم  سواق 

 كاغبركؼ.فقد يلحقاف األظباء كاألفعاؿ التنوين كمها: تنوين الًتًل كالتنوين الغايل، 
على  يدخل النداءك  1 «ىو توجيو دعوة إىل اؼبخاطب بأداة  نداء لتنبيهو أك لطلب أمر منو »  :ج النداء

فكوف الكلمة مناداة دليل ها...كأيٌ  اؽبمزة كأيا  :أدكات النداءفمن  األظباء كال يدخل على األفعاؿ كاغبركؼ
 على اظبيتها.

كذلك أنك إذا قلت الرجل دلت األلف كاللـ على خصوص   » كى  العلمة الرابعة للسم :تعريفال ـال
  .كالكتاب كالقلم  2«كوف ىذه الكلمة اظبا 

 3«لك كما يف قمت كأنا يف قولك أنا مؤمن تنسب إليو ما ربصل بو الفائدة، كذكىو أف  » :اإلسناد إليو
اغبضور إىل ؿبمد فمحمد مسند إليو كؿبلو اإلعرايب  ؿبمد حضر أسند فعلمثل: االسم يسند إليو العمل 

 فل يكوف اؼبسند إليو إال اظبا. .مبتدأ، كحضر ؿبمد أسند فعل اغبضور إىل ؿبمد كؿبلو اإلعرايب فاعل
   يتميز هبا عن االسم كاغبرؼ.   ؾبموعة من العلمات كلو كىو اقسم الثاٍل من أقساـ الكلـ، :الفعل -ب

    4«كل عمل متعد أك غَت متعد   الفعل كناية عن »: الفعل لغة
 كقلنا إما ماض كإما حاضر، كإما مستقبل لك الزمافما دؿ على معٌت كزماف كذ »  :الفعل اصطالحا

م يدؿ على معٌت فقط، فاؼباض  كقولك: صلى زيد يدؿ على أف الصلة  كزماف لنفرؽ بينو كبُت االسم الذ

                                                           
 139، دار اعبيل، ص1974، بَتكت: 2أضبد قبيش، الكامل يف النحو كالصرؼ كاإلعراب، ط  1
  إذا كاف األصل يف النداء أف يكوف منصوبا، لكن قد يرفع اؼبنادل يف بعض اغباالت: إذا كاف اؼبنادل اسم علم، مثل يا عبَتي ،

  .خادـ نكرة مقصودة كبو يا

، 1جالعلمية، دار الكتب  ـ،2001ىػ، 1422، لبناف: 1ابن يعيش، شرح اؼبفصل للزـبشرم، شرحو إميل بديع يعقوب، ط 2
 .86ص 

3
 .22، ص 1، جابن ىشاـ األنصارم، أكضح اؼبسالك إىل ألفية ابن مالك 

تح: عبد ا عل  الكبَت، ؿبمد أضبد حسب ا، ىاشم ؿبمد الشاذيل، القاىرة، دت، دار اؼبعارؼ،  ابن منظور، لساف العرب، 4
  .، مادة فعل5ج
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اغباضر كاؼبستقبل  كبو قولك: يصل  يدؿ على الصلة كعلى الوقت كانت فيما مضى من الزماف كاغباضر
  1«أف ذلك يكوف فيما يستقبلكبو سيصل ، يدؿ على الصلة كعلى 

 ،كتاء التأنيث الساكنة ،تاء الفاعل :يتميز الفعل عن غَته دبجموعة من العلمات كى : الفعل عالمات
 يقوؿ ابن مالك: .كياء اؼبخاطبة كنوف التوكيد

 بَِتا فـََعْلُت َوأََتْت َويَا افْـَعِلي              َونُوِن َأْقِبَلّن ِفْعٌل يـَْنَجِلي                   

 ى  تاء تلحق آخر الفعل اؼباض ، األفعاؿ اؼبتصرفة مع الضمَت أنا كأنتى 2تاء الفاعل: تاء الفاعل -أ 
  .تً كدرس تى كدرس تي درسمثل:  للمخاطب اؼبؤنث. للمخاطب اؼبذكر كأنتً 

كصامٍت، كأكلٍت،  قامتٍ ك: تأٌب مع الضمَت ى : تدخل على الفعل اؼباض  تاء التأنيث الساكنة -ب
 كقرأٍت.

  أجرا عظيما.ُتالفقَت كتنال مل اؼبضارع كاألمر مثل: ساعد: تلحق الفعج: ياء المخاطبة
ككذا قولو  عن كطٍت، ألدافعنٌ  :مثل ، فإما أف تكوف ثقيلةتلحق الفعل اؼبضارع كاألمر :نون التوكيد -د

َك ﴿ أك خفيفة كقولو تعاىل: [ 88﴾ ] األعراؼ اَيَُشَؾَُةََواذلٍَنَأَٓمٌُواََمَؾمَِمنَكَْصًَِتٌَاَمَُيْرصَِحٌ مََ﴿ تعاىل 
ًًََ َمَِِئَمْلَ َِ ََتَ ََم   .خفيفة  3لنسفعا كالنوف يف من سورة العلق[  15 اآلية]﴾ ةَََاصَِمي َِبََؾاسفًََ

الفعل اؼبضارع: ىو ما دٌؿ على حدث يقع يف زماف اؼبتكلم أك بعده، كبو: يسقط  »: وعالمتوالمضارع 
ك فمن علماتو أنو يقبل اعبواـز أ كللفعل اؼبضارع علمات يتميز هبا عن غَته  4«أك غدا -اؼبطر اآلف

أيضا كما يقبل دخوؿ السُت كسوؼ عليو أيضا، غَت أف ابن  "حركؼ النصب " كالنواصب "حركؼ اعبـز "
اللة اؼبضارع كال يقبل ، فإذا كاف الفعل حيمل داعبازمةمالك اكتفى بذكر حرؼ من حركؼ اعبـز كى  مل 

 آه دبعٌت أتوجع، كأؼ دبعٌت أتضٌجر.مثل  ظبى باسم فعل مضارع.العلمة 

                                                           
، 38، ص1ـ،  مؤسسة الرسالة، ج1996ىػ، 1417، بَتكت: 3ابن السراج، األصوؿ يف النحو، تح: عبد اغبسُت الفتل ،ط  1

39  . 

 ظبيت بتاء الفاعل ألف إعراهبا كما يل : التاء: ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع فاعل.  2
فعل مضارع مبٍت على الفتح التصالو بنوف التوكيد اػبفيفة ككتبت باأللف  إعراب لنسفعا: اللـ جواب القسم ؼبا قبلو، نسفعا  3

 يف اؼبصحف على حكم الوقف
 185ـ، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، ص 2013ىػ، 1434، عماف: 2عاطف فضل ؿبمد، النحو الوظيف ، ط   4
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فإذا دلت تلحقو التاء سواء كانت تاء اؼبتكلم أك تاء اؼبخاطبة يف اؼبذكر أك اؼبؤنث.  الماضي وعالمتو:
الكلمة على ما يدؿ عليو الفعل اؼباض ، لكنها مل تقبل علمتو، فليست بفعل ماض، كإمنا ى  اسم فعل 

كليس أك تاء كيتميز بقبوؿ تاء الفاعل كتبارؾ كعسى  »  ماض، مثل ىيهات دبعٌت بعد كشتاف دبعٌت افًتؽ.
التأنيث الساكنة كنعم كبئس كعسى كليس، كمىت دلت كلمة على معٌت اؼباض  كمل تقبل إحدل التاءين 

   1 «فه  اسم كهيهات كشتاف دبعٌت بعد كافًتؽ
فإذا دلت الكلمة على األمر كمل تقبل  ،دخوؿ نوف التوكيد عليو كأما فعل األمر فما دييزه ىو :األمر وعالمتو

كعلمتو أنو يقبل االتصاؿ « مثل: صو دبعٌت أسكت، كحٌيهل دبعٌت أقبل علينا ظبيت باسم فعل أمرالعلمة 
بنوف التوكيد مع داللتو على الطلب بصيغتو مثل ساعدف الفقَت كاعدلن بُت الناس كاحرصن على أداء 

بفعل  فليس (توكيد نوف ال)الواجب فإف دلت الكلمة على ما يدؿ عليو فعل األمر، كلكنها مل تقبل علمتو 
ا ى  اسم فعل أمر، مثل صو، دبعٌت اسكت، كمو دبعٌت اترؾ ما أنت فيو كحيهل دبعٌت أقبل علينا منأمر، كإ

دلت على األمر، كليست بفعل أمر لعدـ قبوؽبا نوف التوكيد فل تقوؿ فصو، كمو، كحيهل أظباء أفعاؿ 
 :يقوؿ ابن مالك  2«صهن كحيلهن

 شمْ يَ كَ   مْ ي لَ لِ يَ  عٌ ارِ ضَ مُ  لٌ ـــــــــــــــــــــــــــعْ م          فِ لَ ي وَ فِ وَ  لْ هَ كَ   فُ رْ ا الحَ مَ اىُ وَ سِ                     

 مهِ فُ  ـــرٌ مْ ن أَ إِ  رِ مْ األَ  لَ ــــــــــــــــفع ونِ النُ بِ           مْ سِ وَ  زْ ا مِ التَ بِ  الِ عَ فْـ ي األَ اضِ مَ وَ                    

  لهَ يـ  و وحَ صَ  وَ حْ و اسم نَ ــــــــــيو ىفِ  ـــــــل          حمَ  ونِ ــللنُ  كُ يَ لم  إنْ  رُ مْ األَ وَ                    

، بأنو ال يز عن الفعل كاالسم حسب ابن مالك، كيتمىو القسم الثالث من أقساـ الكلمةك  الحرف: -3
  يقبل علمات تدخل عليو.

حرؼ كل ش ء: طىرفيوي كشىفَتيهي كىحىدُّهي كمنو حىٍرؼي اعببل، كىو »  قاؿ اعبوىرم يف الصحاح: : الحرف لغة
: كاحد حركؼ التهج   َََنَْمَََاِسَامي ََنََمَِوََكقولو تعاىل: أعله اد دي. كاغبرؼي قالوا:  على  ٍفَصََْحَََلَؽَََللاَََسَُحَُؾًَْ

    3«كجو كاحد، كىو أف يعبده على السراء دكف الضراء 
                                                           

1
 .28ص ،1، جابن ىشاـ األنصارم، أكضح اؼبسالك إىل ألفية ابن مالك  

2
 .20، ص 1، جعبد العزيز ؿبمد فاخر، توضيح النحو شرح ابن عقيل كربطو باألساليب اغبديثة كالتطبيق  

 ، مادة حرؼ.1، دار العلم للمليُت، ج1990، بَتكت: 4إظباعيل اعبوىرم، الصحاح، تح: أضبد عبد الغفور عطار، ط 3
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   ما دؿ على معٌت يف غَته. كأصنافو: حركؼ اإلضافة، اغبركؼ اؼبشبهة  ىو »: الحرف اصطالحا
بالفعل، حركؼ العطف، حركؼ النف ، حركؼ التنبيو، حركؼ النداء، حركؼ التصديق، حركؼ 
االستثناء، حرفا اػبطاب، حركؼ الصلة، حرفا التفسَت، اغبرفاف اؼبصدرياف، حركؼ التحضيض، حرؼ 

مات، تاء حرفا االستفهاـ، حرفا الشرط، حرؼ التعليل، حرؼ الردع، اللٌ التقريب، حركؼ االستقباؿ، 
إذا كاف مقًتنا  غبرؼ ال حيمل داللة يف نفسو، إالٌ فا 1 «.التأنيث الساكنة، النوف اؼبؤكدة، ىاء السكت

كلها عاٍل، فحركؼ األلفبائية العربية  اؼبباٍل كحركؼ اؼبحركؼ  :كتنقسم اغبركؼ إىل ،بالفعل أك االسم
    فتتمثل حركؼ اعبر كالنصب كاعبـز .... حركؼ اؼبعاٍل حركؼ مباٍل، كأما

ىل كاؽبمزة  فمن اغبركؼ غَت اؼبختصة  ،م اغبركؼ إىل حركؼ ـبتصة كحركؼ غَت ـبتصةيقستكما ديكن 
 . كحركؼ اعبرٌ   ختصة باالسماؼبك  النواصب كاعبواـزكختصة بالفعل فقط  كاؼب

  :تدريب

 يأٌب:كٌضح نوع التنوين فيما  -1
َََُسَمََْامََّ اَلَ﴿قاؿ تعاىل:  -1 ًَْ َََََِدًَ َم َأ ََِي َثَُا َانو َمََاملَََكََرَِسَْن َوال َََُقَاتَِسََََلَُص َوُكَلاهّن  ََََلٍََفَََِفَار ٌَ        ﴾َونحَُحََس ْ
،  -3﴾، اٍشَوََمَغَََِِِكَوَْنَفََمَِوََ﴿ -2 ىذا طاب نبيل كىؤالء طالبات ؾبدات ال  -4حيسن الطلب إىل بعضو

ََويََضَ فَََلَُسَُامصَ َْلََثَِ﴿ -5 متعددة. الثقافة بل يشتغلن بنواحو يقتصرف على ناحية من  َت ََُِضََؾَْا َؽلَت ﴾ ؾٍضَم
َالََُاءَُْسََالَ ََلَُوَفََؼَُسَْاَثَََمََايًَأ َ﴿ -6.[ 253]البقرة   [110﴾ ]اإلسراء َنَس ْ

 .؟ىل ىناؾ فرؽ بُت أف تقوؿ مررت بسيبويو العامل، كسيبويوو  -2
كما نوع الكلمة اليت تدؿ على معٌت الفعل  ،علمات األفعاؿ موضحا العلمة اػباصة بكل فعل أذكر -3

 .؟كال تقبل علمتو
 بُت االسم كعلمتو كالفعل كنوعو كعلمتو فيما يأٌب: -4
ََللََِسَُمَْالََ﴿  -1  ََامؾَََرّبِ ََوََ﴿  -2[  1]الفاربة اآلية  ﴾نيمَِام ََم َََمَِْئَم َمََؾََفًَْ َأٓمَُل ََا َم ََوََََنَ جََْسٍََُُص نَمََِوجًَكََََُم

ََ﴿  -3[ 32] يوسف  ﴾ٍصناغَِامص َ َََمَْم َََوََِلًَ ََُمَْم ََ﴿  -4 ،[3﴾ ] اإلخلص اآلية  وَلًَ َََنَْم َامِبَ امَُيََث  ىتحَََوا
 [. 92آؿ عمراف ] ﴾ ونح َامَُتَِواَمَِلَُفَِيَْثَُ

                                                           
 .30صـ، 1999ىػ، 1420، 1د اؼبنصور، طن ضبؿبمود بن عمر الزـبشرم، األمنوذج يف النحو، تح: سام  ب   1
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 اإلجابة:
تنوين  بعض -3 ،تنوين العوض عن حرؼ :غواشو  -2تنوين العوض عن اسم،  :كل    -1نوع التنوين: -1 

: تنوين العوض عن حرؼ،  -4العوض عن اسم،  : تنوين اؼبقابلة، نواحو بعضو تنوين  -5طالباته ؾبداته
  .أيٌا: تنوين العوض عن اسم -6، العوض عن اسم

    غبقو ينو قصد بو شخص بعينو، كسيبويوو سيبويو العامل: سيبويو يف ىذا اؼبثاؿ معرفة لعدـ تنو  -2
 .لذلك فهو نكرة التنوين، كقيصد بو أم شخص حيمل ىذا االسم

علمات الفعل يف عمومها ى : تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة، ياء اؼبخاطبة، نوف التوكيد، أما -3
 دخوؿ ملالعلمة اػباصة بالفعل اؼباض  ى  تاء الفاعل كتاء التأنيث الساكنة، كأما الفعل اؼبضارع فعلمتو 

فإذا مل تقبل الكلمة العلمة كدلت على زمن الفعل  .اعبازمة عليو، كأما فعل األمر فعلمتو نوف التوكيد
   ظبيت باسم فعل. 

علمتو دخوؿ الػ  الحمدأظباء:  : كٌل الكلمات الواردة يف ىذه اآلية﴾اغبمد  رب العاؼبُت﴿ -1 -4
 سم ألنو ؾبركر بالتبعية فهو صفة للفظ : ارب: اسم ألنو قبل دخوؿ حرؼ اعبر عليو، هللالتعريف، 
 الػ التعريف.  وؾبركر باإلضافة، كدخلت علي العالمين:اعبللة، 

 عليو مل اعبازمة. فعل مضارع دخلت: يفعل: ﴾ليكونا من الصاغرينليسجنن ك كلئن مل يفعل ما آمره ﴿ -2
التوكيد  ى الفعل األكؿ نوفعل: دخلت ليسجنن، ليكونا : فعل مضارع دخل عليو حرؼ اؼبضارعة، آمره

 .عليو الػ التعريف دخوؿ : اسم كعلمتوالصاغريناػبفيفة. الثاٍل نوف التوكيد الثقيلة 
 .ازمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مل اعبمضارعة دخلت عليهاؼب يصنفاف ضمن األفعاؿيلد، يولد، : ﴾مل يلد كمل يولد  ﴿-3
فعل  تنفقوااصبة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعل مضارع دخلت عليو لن الن تنالوا: ﴾الرب حىت تنفقوا فبا رببوفلن تنالوا ﴿  -4

 ارع دخل عليوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعريف، رببوف فعل مضاسم دخلت عليو الػ الت البّر:مضارع دخلت عليو حىت الناصبة، 
                                                                            حرؼ اؼبضارعة                  
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 باب المرفوعاتالمحور الثاني: 
     ات األظباء يف العربية على ىذا النحو: اؼببتدأ كاػبرب، كالفاعل كنائب الفاعل، كاسم كاف ػػػػػػػػػػػػػػػػمرفوع

 كخرب اغبركؼ اؼبشبهة بالفعل، كخرب ال النافية للجنس، كالتابع اؼبرفوع. كحركفها،، كاسم ليس كأخواهتا
 المبتدأ والخبر -1

 المبتدأ-أ
  مفهوم المبتدأ: -1
فعل الش ء أٌكؿ كبدأت الش ء فعلتو ابتداءن، كيف   البدء» كرد يف لساف العرب البن منظور  المبتدأ لغة: •

   1«كل ما يشتق من ىذا اعبذر معٌت البداية كأكؿ الش ء، فا بدأ اػبلق بدءنا كأبدأىم أم خلقهم.
 ـبربا عنو، أك كصفا رافعا ؼبكتف  زيدة،فظية غَت اؼبد من العوامل اللٌ ىو االسم اجملر  » اصطالحا:المبتدأ  •
حيث إف النواسخ عوامل لفظية تدخل على  ؛كيقصد بالعوامل اللفظية غَت اؼبزيدة النواسخ مثل  2«بو 

ة مثل اعبملة االظبية فتحدث فيها تغيَتا، كما أف شبة عوامل لفظية زائدة كشبو زائدة، كحركؼ اعبر الزائد
 اؿكرب اغبرؼ الشبيو بالزائد كأما ابن مالك يف ألفيتو قٌدـ سبثيل للمبتدأ كق

 رذَ تَ اعْ  نْ مَ  رٌ اذِ عَ  دٌ يْ زَ  تَ لْ قُـ  نْ ر         إِ بَ خَ  رٌ اذِ عَ وَ  دٌ يْ زَ  أٌ دَ تَ بْ مُ 
فإذا قلت زيد عاذر من اعتذر فاؼببتدأ فيو ىو زيد كاػبرب ىو عاذر لذلك قلنا إف ابن مالك مل يقدـ تعريفا 

 .للمبتدأ بل مثل لو دبثاؿ فقط
 فإما أف يكوف:على ثلثة أقساـ اؼببتدأ  :أقسام المبتدأ -2
َرَََللََِسَُمَْالََ ﴿ككذا يف قولو تعاىل:  .نبٌينا ؿبمدربنا، ك  ا قولنا: كبوأك مفردا   اسما صريحا • ََامؾَََّبِ  3﴾نيال
 [1الفاربة اآلية ]

                                                           
 ، مادة بدأ.1ابن نظور، لساف العرب، ج 1
ـ، دار 2000ىػ، 1420، بَتكت: 1ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك،  تح: ؿبمد باسل عيوف السود، ط2

 74الكتب العلمية، ص
ـ، دار 1995ىػ، 1416، دمشق: 3يف كتاب ؿبمود صايف، اعبدكؿ يف إعراب القرآف كصرفو كبيانو مع فوائد كبوية ىامة، ط 3

: مبتدأ مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على أخره، : اللـ حرؼ جر، ا اسم ؾبركر كاعبار  اغبمد 23، ص1الرشيد، ج
بت أك كاجب، رب:  نعت للفظ اعبللة تبعو يف اعبر كعلمة جره الكسرة، العاؼبُت: كاجملركر متعلقاف دبحذكؼ خرب تقديره ثا

  مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة اعبر الياء ألنو ملحق جبمع اؼبذكر السامل
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   1.ؾبتهد أنتمثل:  ضميرا منفصال •
َمَُكَََْوأ ْنَثَُصوُموايقوؿ ا تعاىل: ﴿  :مصدرا مؤوال•  [. كالتقدير صيامكم خَت لكم. 184] البقرة  2﴾َذْْيٌ

 كاغبركؼ اؼبصدرية ى : أىٍف كأف  كك  كما كلو.
 للمبتدأ ؾبموعة من األحكاـ كى  على ىذا النحو: أحكام المبتدأ:  -3
صينِّف بأنو اؼبرفوع األكؿ عند بعض العلماء، أما بعضهم فقد كضعوه يف رتبة ثالثة  ألنو كجػػػػػػػوب رفعو -أ

   تعاىل  ػػػػػ  قولوأكمػػػن الزائدة فػػ، 3ا" حبسبككقد جير بالباء الزائدة مثل: "  ،بعد الفاعل كنائب الفاعل
 ﴿َ ــــــــْل مل تلده  أخ[ ؛ أك اغبرؼ الشبيو بالزائد رب مثل: رب  3] فاطر 4﴾ ُكَكَُزَُصٍََََْْيَللاَِغَََقٍََذامَِِمنََُ
      .5أمك
سٌَ، كبو﴿ 6يكػػػػػػػػػػوف اؼببتدأ معرفة -ب َللاََُِمَحم  [، كال يكػػػػػػػػػػوف نكػػػػػػػػػػػػػرة إال إذا 1﴾ ] الفتح َرُسوُل

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػػادت.            
   جيوز فيها تقدديو أك تأخَته، كمواضع يف اؼببتدأ أف يتقدـ على اػبرب، لكن ىناؾ مواضع األصل -ج

 . ، ككجوب حذفو يف بعض اؼبواضعيف مواضع معينة اؼببتدأيستوجب تأٌخر ك يستوجب فيها تقٌدـ اؼببتدأ 

ا فيه من أحكاـ اؼببتدأ أف يكوف معرفة، لكن توجد حاالت يكوف مسوغات االبتداء بالنكرة: -4
 لكن دبجموعة من الشركط:ة اؼببتدأ نكر 

                                                           
 أنت: ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، ؾبتهد: خرب مرفوع.  1
       الواك حرؼ عطف مبٍت على، 311من كتاب: ؿبمود سليماف ياقوت، إعراب القرآف الكرَل، دار اؼبعرفة اعبامعية، ص 2

ؼ النوف، ألنو من ذ: فعل مضارع منصوب كعلمة نصبو ححرؼ مصدرم كنصب مبٍت على السكوف، تصوموا :الفتح، أف
   الفعل يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع ك كوف يف ؿبل رفع فاعل، كأف األفعاؿ اػبمسة، ككاك اعبماعة ضمَت متصل مبٍت على الس

مبتدأ، كالتقدير صيامكم أك صومكم خَت لكم، خَت: خرب مرفوع كعلمة رفعو الضمة، كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب معطوفة على صبلة 
ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف مريضا ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، لكم: اللـ حرؼ جر مبٍت على الفتح، ككم  من كاف منكم

 ؿبل جر باللـ كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ صفة ػبَت.
 حرؼ جٌر زائد، حسًب: اسم ؾبركر لفظا مرفوع ؿبل على أنو مبتدأ، ا خرب اؼببتدأ. :حبسبك ا: الباء 3
مضاؼ، ا و مبتدأ، غَت: خرب مرفوع، كىو : من حرؼ جر زائد، خالق: اسم ؾبركر لفظا مرفوع ؿبل على أنمن خالق غَت ا 4

 مضاؼ إليو ؾبركر.
، مل: جازمة، تلد: فعل مضارع  ر لفظا مرفوع ؿبل على أنو مبتدأرب أخ مل تلده أمك: رب حرؼ شبيو بالزائد، أخ: اسم ؾبرك 5

 ؾبزـك بلم كاؽباء: مفعوؿ بو، أمك: أـ: فاعل مرفوع كىو مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو.
 كاؼبعرفة تشمل الضمَت، العلم، أظباء اإلشارة، األظباء اؼبوصولة، اؼبعرؼ بالػ، اؼبعرؼ باإلضافة، اؼبعرؼ بالنداء. 6
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َُْكَََساَلمٌَأف تكوف النكرة مفيدة للدعاء باػبَت: كبو قولو تعاىل:﴿  - َ  [ أك الشٌر كقولو24]الرعد  1﴾ؽَو
 [.1]اؼبطففوف  2﴾نوُمَطفِّفنيََوًْلٌَتعاىل: ﴿  
َللاََِأ ءلٌَأف تعتمد النكرة على استفهاـ كبو: ﴿  -        عندنا،  أحد[ أك نف  مثل: ما 60]النمل  3﴾ َمَػ
، أك إذا الفجائية: جنة ؼبا كانت  متعبة حياةكيضاؼ إىل ما سبق دخوؿ لوال على النكرة كبو: لوال  -

 رابض.أسد خرجت فإذا 
َِذيَِؽْْلٍََفَْوَقَوََرجل، ﴿  يف الدارأف يكوف خربىا جارا كؾبركرا أك ظرفا مقٌدما على النكرة كقولنا:  - ُكِّ

 [.76] يوسف  4﴾ؽَِويٌَ
    صدقة، فمعركؼ ىنا كقعت صفة  قوؿه معركؼه أف تكوف النكرة ـبصصة بوصف أك إضافة، كبو:  -

 كتبهن ا يف اليـو كالليلة.  طبسي صلواتو لقوؿ، لذلك جيز أف يكوف إعراهبا مبتدأ، كاإلضافة يف قولنا: 
  كمثاؿ ذلك، أك أظباء االستفهاـ 5جيتهد ينجح منأف تكوف من أظباء الصدارة: كأظباء الشرط يف قولنا:  -
 8مأثرة لك. كم، ككم اػبربية مثل:  7أحسن العلم ما، أك ما التعجبية كبو: 6ؾبتهده  من
 يف اػبَت خَت. رغبة، 1دبعركؼ صدقة أمرأف تكوف النكرة عاملة كأف تكوف مصدرا كبو:  -

                                                                                                                                                                                     
 بَتكت: 1مصطفى الغلييٍت، جامع الدركس العربية، تح: عل  سليماف شبارة، طمانة العلمية اعتمدنا على كتاب لأل ،

  .ضافات كنوع من التصرؼمع بعض اإل ـ، مؤسسة الرسالة، 2010ىػ، 1431
سلـ: مبتدأ مرفوع كعلمة رفع الضمة، عليكم: جار كؾبركر متعلق دبحذكؼ خرب، كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب يف ؿبل نصب  1

 كتاب إعراب القرآف الكرَل.  ن، ممقوؿ القوؿ لفعل مقدر، أم كاؼبلئكة يدخلوف عليهم من كل باب يقولوف سلـ عليكم
: مبتدأ مرفوع كعلمة رفعو الضمة، كالذم سوغ االبتداء بالنكرة داللتها على الدعاء، للمطففُت: اللـ حرؼ جر مبٍت  كيل 2

على الكسر، اؼبطففُت: اسم ؾبركر باللـ كعلمة جره الياء، ألنو صبع مذكر سامل، كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب، كاعبملة ال 
 دائية. من كتاب إعراب القرآف الكرَل.ؿبل ؽبا من اإلعراب ابت

أإلو: اؽبمزة حرؼ استفهاـ، كإلو: مبتدأ مرفوع بالضمة، مع: ظرؼ منصوب بالفتحة خرب، كاعبملة استئنافية ا: لفظ اعبللة   3
 من كتاب إعراب القرآف الكرَل.  مضاؼ إليو ؾبركر بالكسرة.

كفوؽ: الواك عاطفة، فوؽ: ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة متعلق دبحذكؼ خرب مقدـ، كفوؽ مضاؼ، كل: مضاؼ إليو، كىو  4
       مضاؼ، ذم: مضاؼ إليو ؾبركر بالياء كىو مضاؼ، علم مضاؼ إليو ؾبركر بالياء كعلمة جره الكسرة، عليم: مبتدأ 

 رآف الكرَل.إعراب الق من كتاب مؤخر، كاعبملة معطوفة على ترفع
 من جيتهد ينجح، من: اسم شرط جاـز يف ؿبل رفع مبتدأ. كصبلة الشرط مع اعبواب " جيتهد ينجح " خربه.   5
 من ؾبتهد؟: من اسم استفهاـ يف ؿبل رفع مبتدأ، ؾبتهد خربه.  6
 ما أحسن العلم، ما تعجبية يف ؿبل رفع مبتدأ، كأحسن العلم خربه.  7
 كم مأثرة لك: كم خربية، كى  مضافة إىل مأثرة، لك متعلق خبربىا.  8
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  2النكرة بوصف ـبصص ؽبا مثل: رجل من الكراـ عندنا إذا كصفت -
َكَوٌلَأف تعطف على نكرة موصوفة أك يعطف عليها نكرة موصوفة: أما األكؿ كبو ﴿  - َِْفصةٌََذْْيٌ َمؾُصوٌفََوَم

فقوؿ نكرة إال أف ما بعده كرد صفة لذلك أجاز العلماء إعراب [  263] البقرة  3﴾ِمْنََصَسكٍَةًََتَْدُؾَِاَأ ًذى
ََمْؾُصوٌفَكأما الثاٍل يف قولو تعاىل: ﴿ قوؿ مبتدأ،  ََوكَْوٌل فطاعة نكرة األصل أال [ 21] ؿبمد   4﴾َطاؽٌَة

 تكوف النكرة مبتدأن لكن جاءت معطوفة على نكرة موصوفة.
 لقيس:كقوؿ امرئ اأف تفيد النكرة التنويع كالتقسيم   -

 5َأُجرّ  ْوبلَِبسُت وثَـ  فـَثـَْوبٌ فََأقْـبَـْلُت زَْحًفا َعَلى الرّْكَبَتين        
الشطر الثاٍل من البيت يكوف ال اإلعرايب لثوب األكىل، مبتدأ بالرغم من أنو نكرة كال يبتدأ بالنكرة  فف 

 جاز االبتداء بو. ع أم ذكر ثوبُت يف الشطر الثاٍل،لكن ألنو أفاد التنوي
 ككذلك يف قوؿ الشاعر:

 6رـــــنس يوماء و ـــــــــــــــنس يومو   ا          ــــــــــــــــلن يومعلينـــــــــــــا و  فيوم                   
  فاغبكم اإلعرايب ليـو يف اؼبواضع األربعة  يكوف مبتدأن.

فتقوؿ رجل فرجل ىو جواب عن سؤاؿ كيعرب مبتدأ بالرغم من   ؟كقولك من عندؾ  جوابا إذا كردت -
  االبتداء بو.كونو نكرة إال أنو أجيز 

 أف تكوف خلفا عن موصوؼ، كبو: عامل خَت من جاىل، أم: رجل عامل.  -
 : صدر صبلة حالية مرتبطة بالواك أك بدكنو فاألكؿ كقوؿ الشاعر النكرة إذا كقعت -
 

                                                                                                                                                                                     
 أمر دبعركؼ صدقة: أمر مبتدأ مرفوع جاء نكرة إال أنو جاز االبتداء هبا ألهنا عاملة، كخربىا صدقة. 1
 ق خبرب اؼببتدأ.يف ىذا اؼبثاؿ جاز االبتداء بالنكرة رجل ألنو ًب زبصيصو فهو من الكراـ فيعرب مبتدأ كالظرؼ عندنا متعل 2
قوؿ معركؼ كمغفرة خَت: قوؿ مبتدأ ألنو نكرة موصوفة، معركؼ صفة لقوؿ، الواك حوؼ عطف مغفرة اسم معطوؼ كخَت خرب  3

 اؼببتدأ.
 طاعة كقوؿ معركؼ: طاعة مبتدأ عطفت عليها نكرة موصوفة كى  قوؿ، فقوؿ اسم معطوؼ كمعركؼ صفة. 4
كخربه اعبملة الفعلية لبست، ككلمة ثوب الثانية تعرب مبتدأ ثاف، كخربه اعبملة الفعلية  تعرب كلمة ثوب األكىل مبتدأ مرفوع، 5

 أجر كموضع الشاىد يف الشطر الثاٍل من البيت حيث سوغ االبتداء بالنكرة أنو أفاد التنويع.
 فيـو تكررت أربع مرات كيف كل حالة تعرب مبتدأ، كالذم سوغ ؽبا ذلك ىو التقسيم كالتنويع. 6
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 1َقْد َأَضاَء، َفُمْذ َبدا         مُحّياِك َأخَفى َضوُؤُه ُكل  شاِرقِ  َوَنْجمٌ َسَريـَْنا                   

  :كأما الثاٍل
 2يديب ُمْديَةٌ راني ــــــــــــــــــوُكل  يَوم تَ  ُقها في الد ىِر واحدة        الّذئُب َيطرُ                   

ما  :الفاعل كاؼبفعوؿ كاؼبشتقات اليت ذبرم ؾبرل الفعل، كبواؼبراد بالوصف اسم المبتدأ الوصف:  -4
. كيشًتط يف الوصف أف يعتمد على نف  أك استفهاـ، كأف يكوف 4، كما ؿببوب اغبقود3عائد اؼبسافراف

 االسم اؼبرفوع الذم يأٌب بعد اؼببتدأ الوصف اظبا ظاىرا، كأف يكوف الكلـ تاما بالوصف كمرفوعو.
جاز يف إعرابو كجهاف  اإلفرادإذا تطابق الوصف مع مرفوعو يف : وعدم تطابقو مرفوعوتطابق الوصف مع 

 أمسافر أخوؾ؟ كبو:
مسافر: خرب مقدـ،  الوجو الثاني: .مرفوع، كأخوؾ: فاعل سد مسد اػبربمسافر مبتدأ  الوجو األول: 

أمسافراف أخواؾ؟، أمسافركف كبو  غير اإلفرادأخوؾ: مبتدأ مؤخر، كإذا تطابق الوصف مع مرفوعو يف 
 إخوتك؟ يعرب )مسافراف، كمسافركف(: خرب مقدـ، )أخواؾ، إخوتك(: مبتدأ مؤخر.

فل يوجد إال كجو إعرايب كاحد كىو إعراب الوصف مبتدأن  ؛كأما يف حالة عدـ تطابق الوصف مع مرفوعو
 ك أمسافر إخوتك.كبو: أمسافر أخواؾ، أ كاالسم اؼبرفوع بعده يكوف فاعل سٌد مسد اػبرب

 
 

 ما عائد اؼبسافراف                                                 ما عائد اؼبسافر          
 
   

                                                           
يف صدر  هاعو كقكالذم صوٌغ ؽبا أف تكوف مبتدأن  ؛سرينا كقبم حيث كقعت قبم كى  نكرة :موضع الشاىد يف البيت يف قولو 1

 . حيث اقًتنت النكرة بالواك صبلة حالية
 يف ىذا البيت مل تقًتف النكرة بواك اغباؿ؛ كموضع الشاىد يف قولو مدية بيدم حيث كقعت النكرة مبتدأ. 2
 عائد: مبتدأ مرفوع، اؼبسافراف: فاعل سد مسد اػبرب مرفوع.ما نافية،  3
 ما نافية، ؿببوب: مبتدأ مرفوع، اغبقود، نائب فاعل سد مسد اػبرب مرفوع. 4

 حالة عدم التطابق حالة التطابق

 مسد الخبر  دالمسافر فاعل سو مبتدأ مرفوع  عائد 1

عائد خبر مقّدم والمسافر مبتدأ مؤّخر   2  

 مسد الخبر  دفاعل س انالمسافر و مبتدأ مرفوع  عائد
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 الخبر: -ب
 مفهوم الخبر -1

  1 «ما أتاؾ من نبأ عٌمن تستخرب»  :: كرد يف لساف العرب البن منظور أف اػبربتعريفو: لغة
ىو اعبزء الذم تتم بو الفائدة مع اؼببتدأ, غَت الوصف اؼبكتف  دبرفوعو: مثل اغبق  »  تعريفو اصطالحا:

كخرج من التعريف لقولنا مع غَت الوصف مرفوع الوصف اؼبكتف  بو  .شاىدةكاأليادم  بر، كا كاضح
ابن عصفور يف  كيقوؿ 2«مثل: أناجح اجملداف ؟ فاجملداف ال يسمى خربا, بل ىو فاعل سد مسد اػبرب.

اؼبستفاد من ىذه كاػبرب ىو اعبزء اؼبستفاد من اعبملة، كذلك أنك إذا قلت زيد قائم، فإف  »شرح اعبمل: 
 كأما ابن مالك فقد عرب بو بأنو اعبزء اؼبتم للفائدة إذ قاؿ: 3«اعبملة إمنا ىو اإلخبار عن زيد بالقياـ.

 هدَ اىِ ي شَ ادِ بّر واأليَ  اهللُ كَ            م الَفاِئَدهتِ المُ  ءُ زْ الجُ  رُ بَـ الخَ و                  
 كى : للخرب ؾبموعة من األحكاـ: الخبر أحكام -2
إذا كاف  يف ؿبل رفع كيكوف بالضمة أك األلف كالواك يف حالة اإلفراد كالتثنية كاعبمع، يكوف اػبرب مرفوعا -أ

إال يف  كيكوف مؤخرا عن اؼببتدأ كأما إذا كاف جارنا كؾبركرا فهو متعلق دبحذكؼ اػبرب؛ ،صبلة فعلية أك اظبية
 بعض اغباالت.

الذىب  كقولك:  الطالب ناجح، كقد يكوف جامداو: كباألصل يف اػبرب أف يكوف نكرة مشتقة  -ب
 .، فمعدف خرب جامد غَت مشتقمعدف
، فإذا كاف اؼببتدأ مفردا فاػبرب يستوجب أف كجوب مطابقتو للمبتدأ إفرادا كتثنية كصبعا كتذكَتا كتأنيثا -ت

 .يكوف مفردا كيتطابق ىذا يف حالة التثنية كاعبمع
حذفو يف بعض اؼبواضع، كما جيب حذفو يف بعض اؼبواضع أيضا، كما ديكن أف يتعدد اػبرب  جيوز -ج

  للمبتدأ الواحد.
 

                                                           
 ، مادة خرب.2ابن منظور، لساف العرب، ج 1
2
 .1، جعبد العزيز ؿبمد فاخر، توضيح النحو شرح ابن عقيل كربطو باألساليب اغبديثة كالتطبيق ينظر: 

ـ، دار 1998ىػ، 1419، بَتكت: 1ابن عصفور اإلشبيل ، شرح صبل الزجاج ، تقدَل كهتميش، كفهرسة: فٌواز الشعار، ط 3
 .322،  ص1الكتب العلمية، ج
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 ينقسم اػبرب إىل مفرد, كصبلة، كشبو صبلة, كإليك تفصيل كل نوع:  :أنواع الخبر -3
مثل: الطالب ؾبتهد، الطالباف ؾبتهداف الطلبة  صبعاغَت صبلة كإف كاف مثٌت أك  ما كاف الخبر المفرد: -أ

 ؾبتهدكف، كاػبرب اؼبفرد نوعاف مشتق كجامد.
: كاؼبراد باؼبشتق ما كاف فيو معٌت الوصف أك ما جيرم ؾبرل الفعل، كىو اسم الفاعل "اغبق المفرد المشتق

" ككذلك خداعةلدنيا " صيغة اؼببالغة "افطن"، صفة مشبهة "اؼبؤمن مغلوب"، اسم اؼبفعوؿ "الباطل غالب
 .آللة "مفتاح"من عملو". كىناؾ مشتقات ال ذبرم ؾبرل الفعل كى : اسم ا خَتاسم التفضيل "نية اؼبؤمن 

 كاسم الزماف "موعد" كاسم اؼبكاف "مرمى".
: كديكن أف يكوف اػبرب جامدا "أم غَت مشتق" كقولنا ىذا إبراىيم؛ فإبراىيم اسم جامد  المفرد الجامد
َشاًََُوُسُفَكَاَلَأ َجَككقوؿ ا تعاىل: ﴿ غَت مشتق.  َُ  [.                    90]يوسف 1﴾أ ِخََو

 .فعلية أك اظبيةيقع اػبرب صبلة الخبر جملة:  -ب
َنََمََِيفَِطََْصًََََللاَُ﴿ ككذا يف قولو تعاىل:  .قبحتكسعاد  2حضر الدرسمثل: ؿبمد  الخبر جملة فعلية -

ََ    .[ 75] اغبج  3﴾اِسَامي ََنََمََِوََاًلَسَُةَرَُكََئَِاَلَال
 كشاىد ذلك يف القرآف قولو تعاىل:  .جوه معتدؿ, كالربيع  4أخلقو كرديةعل   :كبو اسميةالخبر جملة  -

 [5سورة الرعد اآلية ] 5 ﴾مَِِاكَِيََؼَْأ ََفََِلَُالََغَْالَ َمََومئَِأ َك ﴿

                                                           
قاؿ: فعل ماض كفاعلو ىو كاعبملة استئنافية، أنا: ضمَت منفصل يف ؿبل رفع مبتدأ، يوسف: خرب مرفوع بالضمة، كاعبملة مقولة  1

ىذا: الواك عاطفة، كىا: حرؼ تنبيو، كذا اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ، أخ : أخ خرب مرفوع بالضمة القوؿ، ك 
 اؼبناسبة كياء اؼبتكلم مضاؼ إليو كاعبملة معطوفة على أنا يوسف يف ؿبل نصب. باغبركةاؼبقدرة الشتغاؿ ال 

، كالدرس مفعوؿ بو، كصبلة حضر خرب تقديره ىو ؿبمد حضر الدرس: ؿبمد مبتدأ، كحضر فعل ماض، كالفاعل ضمَت مستًت 2
 اؼببتدأ.

، كاعبملة الفعلية يصطف  يف ؿبل رفع خرب، من تقديره ىو ا:  لفظ جللة مبتدأ، يصطف  فعل مضارع، كفاعلو ضمَت مستًت 3
 وؿ بو منصوب، الواك: عاطفة، من الناس جار كؾبركر.اؼبلئكة جار كؾبركر، رسل: مفع

ملة اعبأخلؽ مبتدأ ثاًف كىو مضاؼ، كاؽباء مضاؼ إليو، كردية خرب اؼببتدأ الثاٍل ك  مرفوع، عل  أخلقو كردية: عل  مبتدأ أكؿ 4
  أخلقو كردية خرب اؼببتدأ األكؿ.االظبية 

الواك: عاطفة، أكالء: اسم إشارة مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ أكؿ، كالكاؼ للخطاب. األغلؿ: مبتدأ ثاف مرفوع، يف أعناؽ: جار  5
 "األغلؿ يف أعناقهم"مضاؼ، كىم: مضاؼ إليو كاعبملة االظبية  :كؾبركر كاعبار كاجملركر متعلق خبرب اؼببتدأ الثاٍل ؿبذكؼ كأعناؽ

 . أكالء أ األكؿيف ؿبل رفع خرب اؼببتد
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: كصبلة اػبرب إٌما أف تكوف ى  اؼببتدأ يف اؼبعٌت أك ال، فإف مل تكن اعبملة ى  اؼببتدأ يف شروط جملة الخبر
 اؼبعٌت, فيشًتط فيها أف تكوف مشتملة على رابط يربطها باؼببتدأ كالضمَت يف األمثلة السابقة. 

ٌت لو فل يصح أف كيكوف الكلـ ال معصبلة اػبرب أجنبية عن اؼببتدأ,  كىذا الرابط ضركرم إذ بدكنو تكوف
  فالصواب أف نقوؿ: ؿبمد نقوؿ: ؿبمد يشتد اغبر فاعبملة يشتد اغبر تفتقد إىل رابط يربطها باؼببتدأ.

 كالرابط أنواع:يشتده اغبٌر، 
 إما أف يكوففاؼببتدأ,  يعود علىالذم الضمَت : الضمير -أ
 فاؽباء ىنا ى  الرابط.  ىاكخيم، كالبنت قبح أخو  و: مثل: الظلم مرتعظاىرا -
 .: مثل ؿبمد سافر أم ىومستترا  -
 . 1أم ؿبذكفا للعلم بو مثل: الفضة الدرىم بقرش :مقدرا -

    [. فلبػػػػػػػػػػاس مبتدأ،   26]األعراؼ  2﴾َذْْيٌَََذِلَََوِمَحاُسَامت ْلَوىَػولو تعاىل: ﴿ كقػػ   اإلشارة إلى المبتدأ: -ب
 كصبلة ذلك خَت خرب كالرابط اإلشارة إىل اؼببتدأ.

َالَاكَةَُكبو قولو تعاىل: ﴿  إعادة المبتدأ بلفظو: -ج ََما َامَلاِرؽَةَُ[، ك ﴿ 1]اغباقة 3﴾الَاكَُة ََما ﴾ امَلاِرؽَُة
  لفظو. كاؼبلحظ يف ىاتُت اآليتُت أف اؼببتدأ قد تكرر كيكوف بذلك الرابط ىو إعادة اؼببتدأ ب [1لقارعة ]ا
, يدخل العموم -د نعم الرجل فجملة نعم  : ؿبمداؼببتدأ مثل ضمنو: كذلك بأف يكوف يف صبلة اػبرب عمـو

.: خرب اؼببتدأ ؿبمدالرجل  , كالرابط العمـو الذم يف الرجل، كؿبمد يدخل ضمن ىذا العمـو
ٌت, فل ربتاج إىل رابط مثل : كإذا كاف اؼببتدأ كصبلة اػبرب ؽبما نفس اؼبع الجملة التي ال تحتاج إلى الرابط

, حسيب خربه، كاعبملة من اؼببتدأ كخربه خرب اؼببتدأ حسيب, فنطق  مبتدأ أكؿ, ا مبتدأ ثاف: ا نطق 
األكؿ، كقد استغنت صبلة اػبرب عن الرابط ألف قولك ا حسيب ىو نطق  كأنك قلت: منطوؽ ىذا 

                                                           
ىو الرابط بقرش خرب اؼببتدأ األكؿ كالرابط الفضة الدرىم بقرش: الفضة مبتدأ أكؿ، الدرىم بقرش مبتدأ ثافو كخربه، كصبلة الدرىم  1

 ، كأصلها الفضة الدرىم منها بقرش. اؼبقٌدر اذكؼ
ل رفع مبتدأ ثاف، خَت خرب اؼببتدأ الثاٍل، كاعبملة لباس: مبتدأ مرفوع كىو مضاؼ، التقول: مضاؼ إليو، ذلك: اسم إشارة يف ؿب 2

 يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ لباس. "ذلك خَت"االظبية 
خرب اؼببتدأ  "ما اغباقة " فاغباقة: مبتدأ أكؿ، كما: اسم استفهاـ مبتدأ ثاف، كاغباقة الثانية خربه، كاعبملة من اؼببتدأ الثاٍل كخربه 3

 ظو.األكؿ كالرابط إعادة اؼببتدأ بلف
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َأ َحسٌَكحديث  اغبمد ، ككذلك قولو تعاىل:﴿  ,1الكلـ. كمنو: كلم  اعبو معتدؿ َللُا َو ُُ َ   2﴾كُْل
 [.1]اإلخلص

عىلىم الًعلم، كالثاٍل   ربتكقد يقع اػبرب ظرفا أك جارٌا كؾبركرا فاألكؿ كبو: اجملد  الخبر شبو جملة: -ج
ال يف السطور. كخيرب بظركؼ اؼبكاف عن أظباء اؼبعاٍل كأظباء األعياف فاألكؿ يف  يف الصدكركقولك العلم 
أقداـ األمهات. كأما ظركؼ الزماف فيخرب هبا عن أظباء اؼبعاٍل  ربت، كالثاٍل: اعبنة أمامكقولك: اػبَت 

رب تقديره  ؛ فف  كٌل ىذه اغباالت يعرب اعبار كاجملركر أك الظرؼ متعلق دبحذكؼ اػبغدافقط كبو السفر 
  كائن أك استقٌر.

األصل يف اػبرب أف يؤخر، لكن ىناؾ حاالت يستوجب فيها تأخَت  حاالت تقديم الخبر وتأخيره: -4
 اػبرب كحاالت يستوجب فيها تقدَل اػبرب كحاالت جيوز فيها التقدَل كالتأخَت كلك تفصيل كل حالة:

 كيتلخص يف اغباالت التالية:: ) م + خ ( وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر -أ
أف يكوف كل من اؼببتدأ كاػبرب معرفة أك نكرة كال توجد قرينة سبيز أحدمها عن اآلخر فيقدـ اؼببتدأ خشية  -

االلتباس مثل: عل  أخوؾ إذا أردت أف زبرب عن عل  بأنو أخوؾ، كإذا قلت أخوؾ علٌ  فإنك زبرب عن 
 أف يكوف اؼببتدأ كاػبرب معا متساكيُت أك متقاربُت يف درجة تعريفهما »  يقوؿ عباس حسن: األخ بأنو علٌ .

                                                           
1
 :  جيوز يف األسلوب إعراباف  

اإلعراب األكؿ ىو حديث  مبتدأ، اعبو مبتدأ ثاف، معتدؿ: خرب، كاعبملة من اؼببتدأ الثاٍل كخربه خرب األكؿ كال رابط يف اعبملة، 
خرب مرفوع بضمة مقٌدرة كأما اإلعراب الثاٍل: أف قبعل اعبملة غَت ؾبزٌأة كنعرهبا على اغبكاية، فنقوؿ: حديث: مبتدأ، اعبو معتدؿ: 

 منع من ظهورىا اغبكاية.

ؿبل ؽبا من اإلعراب  قل فعل أمر مبٍت على السكوف كالفاعل ضمَت مستًت كجوبا تقديره أنت، كاعبملة من الفعل كالفاعل ال 2
رفعو الضمة، أحد:  لفظ جللة مبتدأ ثاف مرفوع كعلمة فتح يف ؿبل رفع مبتدأ أكؿ. ا:ابتدائية، ىو: ضمَت شأف مبٍت على ال

يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ األكؿ، كاعبملة من  "ا أحد " خرب اؼببتدأ الثاٍل مرفوع كعلمة رفعو الضمة، كاعبملة من اؼببتدأ الثاٍل كخربه
  كأما الوجو اإلعرايب اآلخر فهو: اؼببتدأ األكؿ كخربه يف ؿبل نصب مقوؿ القوؿ.

ل رفع مبتدأ، كىو دبعٌت اؼبسؤكؿ عنو؛ ألف الكفار سألوا الرسوؿ صلى ا عليو كسلم: ىو: ضمَت منفصل مبٍت على الفتح يف ؿب
 ما ربك؟ أيأكل أـ يشرب؟ أـ من ذىب أـ من فضة؟ فأنزؿ ا عز كجل قل ىو ا أحد، ٍب قالوا فما ىو؟ فقاؿ: أحد

مقوؿ القوؿ، أحد: بدؿ، أك خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ، كالتقدير: ا: لفظ اعبللة خرب اؼببتدأ كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب يف ؿبل نصب 
ىو أحد كىناؾ كجو إعرايب ثالث: ىو: ضمَت منفصل مبٍت على الفتح يف حل رفع مبتدأ، ا: لفظ اعبللة بدؿ مرفوع كعلمة 

 مود سليماف ياقوت.رفعو الضمة، أحد: خرب اؼببتدأ كاعبملة يف ؿبل نصب مقوؿ القوؿ. من كتاب إعراب القرآف الكرَل، ؿب
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أستاذم رائدم يف العلم، مكافح  ،أك تنكَتمها، حبيث يصلح كل منهما أف يكوف مبتدأ كبو: أخ  شريك  
 1«جندم ؾبهوؿ، أصبل من حرير أصبل من قطن... ،أمُت
يتق ا يفلح، كأظباء االستفهاـ:  منكأظباء الشرط: أف يكوف من األظباء اليت ؽبا الصدارة يف الكلـ   » -
 2«كتاب عندم.  كمأحسن الفضيلة، ككم اػبربية،   ماجاء؟ كما التعجبية  من
، فإف الـ االبتداء ؽبا صدر الكلـ لعبد ا اؼببتدأ اؼبقركف بلـ االبتداء»إذا اقًتف اؼببتدأ بلـ االبتداء   -

ََْلَ  ﴿قائم كمنو قولو تعاىل:  ََنَََمَِِهَورَِسََُُصَِفََةًَحَََُْرَََسَّشََأ ََُتَْه كمن الشواىد يف القرآف  4«  [13اغبشر ] 3﴾اّلل 
َِمْنَُمْشِكَمََؾْحسٌَوََقولو تعاىل:﴿ أيضا   [.221]البقرة  5﴾ُمؤِمٌنََذْْيٌ
َأف يكوف اؼببتدأ ؿبصورا يف اػبرب، أم يكوف اػبرب مقًتنا بػ إال لفظا كقولو تعاىل: ﴿  - الََّوَما

 
َا ٌس ُمَحم 

ه َماَأ هَْتَهَِشٍصٌَ[، أك معٌت﴿ 144]آؿ عمراف  6﴾َرُسولٌَ
 
 [.12]ىود  7﴾ا

أف يكوف اػبرب صبلة فعلية كقولك سعاد قبحت، فإف قدمت اػبرب الواقع صبلة فعلية ربولت من صبلة  -
 إظبية إىل صبلة فعلية.

  اؼببتدأ يف مواضع كمنها:: يستوجب تأخَت) خ+ م ( وجوب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر -ب
 امرأة. كيف الداررجل،  عندؾ :أف يكوف اؼببتدأ نكرة ـبربا عنها بظرؼ أك جار كؾبركر، كبو -
َأ كَْفامَُِاإذا اتصل باؼببتدأ ضمَت يعود إىل ش ء من اػبرب: كقولو تعاىل: ﴿  - َُكوُوٍب َؽََل [ 24ؿبمد ] 8﴾أ ْم

 الشاعر:، ككذلك قوؿ يف الدار صاحبها :ككقولك

                                                           
 /492، مصر: دت، دار اؼبعارؼ، ص 3طعباس حسن، النحو الوايف  مع ربطو باألساليب الرفيعة كاغبياة اللغوية اؼبتجددة،  1

493. 
 .419مصطفى الغلييٍت، جامع الدركس العربية، ص  2
رىبة: سبييز منصوب، يف صدكرىم: جار كؾبركر  ،مرفوع بالضمة خرب :ألنتم: اللـ الـ االبتداء، كأنتم ضمَت منفصل مبتدأ، أشد 3

 كمضاؼ إليو، من: حرؼ جر، ا: لفظ جللة اسم ؾبركر.
 .57طيف ؿبمد اػبطيب، سعد عبد العزيز مصلوح، كبو العربية، الكتاب الثاٍل ص: عبد اللٌ  4
كلعبد: الواك استئنافية، اللـ الـ االبتداء، عبد مبتدأ مرفوع، مؤمن: صفة مرفوعة، خَت: خرب مرفوع، من مشرؾ جار كؾبركر.  5  
 كما: الواك استئنافية، ما: حرؼ نف ، ؿبمد: مبتدأ مرفوع بالضمة، إال: حرؼ استثناء، رسوؿ: خرب مرفوع بالضمة. 6

نت: ضمَت منفصل يف ؿبل رفع مبتدأ، نذير: خرب مرفوع بالضمة.إمنا: كافة مكفوفة ال عمل ؽبا، أ   7  
 .خرب مقدـ، أقفاؽبا: مبتدأ مؤخر أـ: ى  اؼبنقطعة دبعٌت بل كاؽبمزة الدالة على التقرير، على قلوهبم: جار كؾبركر متعلق دبحذكؼ 8

 .مؤخر
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 1هابيبُ حَ  نٍ يْ عَ  ءُ لْ مِ  ولكنْ  ،علي       ةٌ رَ دْ قُ  كِ ، وما بِ الالً جْ إِ  كِ ابُ ىَ أَ                
 من أنت؟ ابنحالك؟  كيفإذا كاف اػبرب اسم استفهاـ أك مضافا إىل اسم االستفهاـ كقولك:   -
 ؿبمد.   يف الدارإال ا، إمنا  خالقما  :أف يكوف اػبرب ؿبصورا يف اؼببتدأ -
 : يستوجب حذؼ اؼببتدأ يف مواضع ككذا حذؼ اػبرب يف مواضع أخرل.حذف المبتدأ والخبر -5 
 كمواضع حذؼ اؼببتدأ. :حذف المبتدأ -أ
إذا دؿ عليو دليل كبو: كيف سعيد؟ فيقاؿ يف اعبواب ؾبتهد كتقدير الكلـ سعيد  جوازاذؼ اؼببتدأ حي -

ََُيََمَْزََىَْأ ََةٌَورََسَُؾبتهد، فقد حذؼ اؼببتدأ ىنا جوازا كمثاؿ ذلك قولو تعاىل ﴿  كتقدير الكلـ  [1]النور  2﴾اا
 ىذه سورة أنزلناىا. 

 يف مواضع كى  على ىذا النحو:  وجوباكحيذؼ اؼببتدأ 
، إذ حذؼ أم يف ذميت عهد كميثاؽ إذا دؿ على اؼببتدأ جواب القسم كقولك: يف  ذميت ألفعلٌن كذا؛ -

 اؼببتدأ كجوبا كىو عهد. 
أم ظبع  ظبع  كطاعةه  ، كظبعه صبيله  أم صربم صربه  صبيله  إذا كاف خربه مصدرا نائبا عن فعلو كقولك صربه  -

 كظبع  يف ظبع كطاعة.؛ حيث حذؼ اؼببتدأ كىو صربم يف صربم صبيل، كطاعة
إذا كاف اػبرب ـبصوصا باؼبدح أك الذـ؛ نعم الرجل أبو طالب، كبئس الرجل أبو ؽبب، فأبو يف اؼبثالُت  -

 ؽبب. أبو خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ تقديره ىو أم نعم الرجل ىو أبوطالب، كبئس الرجل ىو
 :حذف الخبر -ب
دير الكلـ خرجت فإذا األسد ا األسد، كتقاػبرب إذا دؿ عليو دليل كبو قولك: خرجت فإذ يجوز حذف 

 .حاضر
 يف مواضع ى : ويستوجب حذفو 
 أف يدؿ اػبرب على صفة مطلقة كذلك يف مسألتُت:  -

                                                           
دأ ألف اؼببتدأ حيتوم على ضمَت يعود على الشاىد يف ىذا البيت يف قوؿ الشاعر: ملء عُت حبيبها، إذ قدـ اػبرب على اؼببت 1

 اػبرب.
: ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف سورة: خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ كالتقدير ىذه سورة كاعبملة ابتدائية، أنزلناىا: فعل ماض، كنا 2

 ؿبل رفع فاعل، كىا ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل رفع صفة. 
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أم العلم كائن  كالعلم يف الصدكر ؛1* إذا تعلق هبا ظرؼ أك جار كؾبركر كقولك اعبنة ربت أقداـ األمهات
 أك مستقٌر يف الصدكر. 

كلوما الكتابة لضاع العلم، فتقدير الكلـ لوال الدين  ،كلوما كبو: لوال الدين ؽبلك الناس* أف تقع بعد لوال 
 موجود ؽبلك الناس، كلوما الكتابة موجودة لضاع العلم.

ككذلك قوؿ  أف تسبق اؼببتدأ الـ القسم كقولك: لعمرؾ ألفعلٌن فتقدير الكلـ لعمرؾ قسم  ألفعلن. -
 الشاعر:

 2لَعْمُرَك ما اإِلنساُن إال  ابُن يـَْوِمو         على ما َتجل ى يـَْوُمُو ال ابُن َأمسو               
 كل امرئ كما فعل. فتقدير الكلـ كل امرئ مع فعلو.  :أف يكوف بعد كاك تكوف دبعٌت مع كبو -

َوَديكن للخرب أف يتعدد كقولو تعاىل: ﴿ تعدد الخبر:  ُُ ََُفوُرَامَوُدودََُو  الربكج.[14]  3﴾ام
من خلؿ ما درستو عُت الشاىد )اؼببتدأ أك اػبرب( يف األمثلة التالية، كأعربو إعرابا كامل؛ كاذكر : 1تطبيق

 حكمو مع التعليل. 
ما مفلح  -4الصرب جزاؤه اعبنة،  -3رب مبلغ أكعى من سامع،  -2حبسبك رضا كالديك،  -1

َمَْأ ََْْيٌَذَََلََذََأ ََلَْكَُ﴿  -8القرآف معجز نظمو، -7أقاطن قـو سلمى،  -6أقادموف الزكار،  -5الكذكب، 
 لزيد أكـر من عمرك. -10[، لوال اؼبطر ؽبلك الزرع، 15﴾ ] الفرقاف َْلَةَالٌَُ َحََ
 

 بة: اإلجا
اؼببتدأ ىو حسًب: كىو مرفوع كعلمة رفعو الضمة اؼبقدرة على آخره منع   بحسبك رضا والديك: -1

من ظهورىا اشتغاؿ ال حبرؼ اعبر الزائد، كاػبرب ىو رضا مرفوع كعلمة رفعو الضمة اؼبقدرة على األلف 
 منعا من ظهور التعذر، كحكم اؼببتدأ ىنا أنو جٌر لفظا حبرؼ اعبر الزائد بػػػ.

                                                           
متعلف خيرب ؿبذكؼ تقدير اعبنة كائنة ربت أقداـ  كربت ظرؼ مكاف، كالظرؼ مرفوع اعبنة ربت أقداـ األمهات: اعبنة مبتدأ 1

 ت.  كالعلم يف الصدكر فاعبار كاجملركر فهو متعلق خبرب ؿبذكؼ تقديره العلم مستقر يف الصدكر.   األمها
 لعمرؾ: اللـ الـ االبتداء، عمر مبتدأ مرفوع، الكاؼ مضاؼ إليو كاػبرب ؿبذكؼ كجوبا تقديره قسم .  2
رب أكؿ مرفوع، الودكد: خرب ثاف مرفوع بالضمة الواك: حسب ما قبلها، ىو: ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، الغفور: خ 3

 الظاىرة على آخره.
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: اؼببتدأ ىو مبلغ: كىو مرفوع كعلمة رفعو الضمة اؼبقدرة على آخره منع ن سامعرب مبلغ أوعى م -2
. كاػبرب ىو أكعى: مرفوع كعلمة رفعو الضمة اؼبقدرة  من ظهورىا اشتغاؿ ال حبرؼ اعبر الشبيو بالزائد رب 

 منع من ظهورىا التعذر. كحكم اؼببتدأ أنو ؾبركر لفظا باغبرؼ الشبيو بالزائد.
الصرب: مبتدأ أكؿ مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، جزاء: مبتدأ  ر جزاؤه الجنة:الصب -3

ثاف مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، اؽباء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل جر 
اؤه اعبنة خرب اؼببتدأ باإلضافة، اعبنة خرب اؼببتدأ الثاٍل مرفوع بالضمة الظاىرة على آخره، كاعبملة االظبية جز 
 األكؿ، كحكم اػبرب ىنا ىو أنو جاء صبلة اظبية كالرابط بُت صبلة اػبرب كاؼببتدأ ىو اؽباء.

ما نافية، مفلح: مبتدأ مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، الكذكب:  ما مفلح الكذوب: -4
رب االسم اؼبرفوع بعده فاعل سد مسد فاعل مرفوع سد مسٌد اػبرب كقد جاء اؼببتدأ ىنا كصفا لذلك أع

 اػبرب. 
: األلف للستفهاـ، قادموف: خرب مقدـ مرفوع كعلمة رفعو الواك ألنو صبع مذكر سامل أقادمون الزوار -5

كالنوف عوض عن التنوين يف االسم اؼبفرد. الزكار: مبتدأ مؤخر مرفوع كعلمة رفع الضمة الظاىرة على آخره 
 يف غَت اإلفراد " اعبمع " بُت الوصف كمرفوعو.، كىنا قبد التطابق 

 .مة رفعو الضمة الظاىرة على آخرهمبتدأ مرفوع كعل قاطن:: األلف للستفهاـ، أقاطن قوم سلمى -6
قـو فاعل سد مسد اػبرب مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. كىنا قبد عدـ التطابق بُت 

 فليس لو إال كجو إعرايب كاحد. كمرفوعو الوصف
، القرآف: مبتدأ أكؿ مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، معجز: خرب القرآن معجز نظمو -7

ثاٍل مقدـ مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، نظم: مبتدأ ثاف مؤخر مرفوع كعلمة رفعو 
 م اػبرب ىنا أنو جاء صبلة اظبية.الضمة، كصبلة معجز نظمو خرب اؼببتدأ األكؿ. كحك

 .اسم إشارة مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ: أذلك: األلف للستفهاـ، ذا: قل أذلك خير أم جنة الخلد -8
 كاللـ للبعد، كالكاؼ للخطاب، خَت: خرب اؼببتدأ كاغبكم ىنا ىو كجوب تقدَل اؼببتدأ ألنو سبق باستفهاـ.

مرفوع كعلمة رفعو الضمة كخربه ؿبذكؼ، ألف اؼببتدأ جاء بعد  : اؼبطر مبتدألوال المطر لهلك الزرع -9
 لوال.
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: اللـ الـ االبتداء، زيد مبتدأ مرفوع، كأكـر خرب مرفوع، كاغبكم كجوب تقدَل لزيد أكرم من عمر -10
 اؼببتدأ ألنو اقًتف بلـ االبتداء.

كبُت حكمو اإلعرايب مع  فيهػػػػػػػػػػػػػػػا ٍب عُت موضع الشاىد ،التالية إعرابا تاما األمثلة أعرب  :2تطبيق 
 . التعليل

1- ﴿ َ
 
َّا َْاَأ َمََه َََنَْاتَمَِلدََؾََمَََُلَُ ﴿ - 2، [7الرعد ] ﴾ادٍََََُمٍَوَْكَََِكَّمَِرَوََشٌََِْمَََُتَه ََنْيَت ََغَُفََََيََْفَِوَْنَذََمَََِوًَََْسًَََ َصَِمَْأ ََنَْمََََُِوه

َدَُمََوََ ﴿ -3 [11الرعد ] ﴾للاَِ ٍََنََِصَفَِامكَََاءَُؽََا
 
ََََِفَالَّا َِمنَأ مِْفَ ﴿ - 1 [11د الرع] ﴾لاَلََ ََذْْيٌ َاملَْسِر ََلُ َْ َ م

 لعمرؾ ما يف اؼبوت عار. -5 [3القدر ] ﴾َشِْص

 اإلعراب: 1

: ضمَت منفصل مبٍت أنت: كافة مكفوفة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب. إنما: إنما أنت منذر ولكل قوم ىاد 1 
: الواك عاطفة ولكل: خرب أنت مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. منذرفع مبتدأ، ر يف ؿبل 

ككل  مقٌدـ خرب متعلق دبحذكؼ ار كاجملركراللـ: حرؼ جر، كل: اسم ؾبركر كعلمة جره الكسرة، كاعب
ا مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة اؼبقدرة منع ىاٍد:مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جرٌه الكسرة،  :قوم .       مضاؼ

 من ظهوره الثقل التنوين عوض عن اغبرؼ، كأصل ىاد ىو ىادم.
: جار كؾبركر متعلق دبحذكؼ خرب لو: لو معقبات من بين يديو ومن خلفو يحفظونو من أمر اهلل -2

اسم ؾبركر كىو  بين:: حرؼ جر، منمبتدأ مؤخر مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة،  معقبات:مقدـ، 
 .: عاطفةالواك ومن: مضاؼ إليو ؾبركر بالياء ألنو مثٌت، كىو مضاؼ، كاؽباء مضاؼ إليو، يديو:مضاؼ، 

: فعل مضارع مرفوع بثبوت نويحفظو اسم ؾبركر كىو مضاؼ، اؽباء مضاؼ إليو،  :خلفومن حرؼ جر، 
 جار كؾبركر كمضاؼ إليو.  :من أمر اهللالنوف ألنو من األفعاؿ اػبمسة كالواك فاعل، اؽباء مفعوؿ بو، 

: مبتدأ مرفوع كىو دعاءالواك: استئنافية، ما: حرؼ نف ، : وما: َوَما ُدَعاُء الَكاِفرِيَن ِإاّل ِفي َضاَلل -3
: أداة حصر ال عمل ، إالمضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره الياء ألنو صبع مذكر سامل الكافرين:مضاؼ، 

يف: حرؼ جر، ضلؿ: اسم ؾبركر كعلمة جره الكسرة، كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ  :في ضالل ؽبا،
 خرب. 
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ٌر ِمن أَْلِف َشْهر -4 َلُة الَقْدِر َخيـْ مضاؼ  القدر:مبتدأ مرفوع كعلمة رفعو الضمة كىو مضاؼ،  :ليلة :لَيـْ
اسم ؾبركر  ألف:حرؼ جر مبٍت على السكوف،  من:خرب مرفوع كعلمة رفعو الضمة،  خير:إليو ؾبركر، 

 مضاؼ إليو ؾبركر.  شهر:ب من كعلمة جره الكسرة، كىو مضاؼ، 
اللـ حرؼ ابتداء للتوكيد، عمر: مبتدأ مرفوع بالضمة كخربه  لعمرك:: لعمرك ما في الموت عار -5

 ل جر باإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة.ٍت على الفتح يف ؿبؿبذكؼ كجوبا، كالتقدير لعمرؾ قسم ، كالكاؼ ضمَت متصل مب
مبتدأ مؤخر مرفوع  عار:: جار كؾبركر متعلقاف خبرب مقدـ ؿبذكؼ، في الموتنافية ال عمل ؽبا،  ما 

 بالضمة، كصبلة ما يف اؼبوت عار جواب القسم لعمرؾ ال ؿبل ؽبا من اإلعراب.
  تحديد موضع الشاىد: 2

 التعليل حكمو اإلعرابي الشاىد
أخر اؼببتدأ عن اػبرب ألف ىاد نكرة كليس لو مسوغ إال تقدَل اػبرب  مبتدأ ىاد 1

 اعبار كاجملركر كتأخَت اؼببتدأ.
أخر اؼببتدأ معقبات ألنو نكرة كال جيوز االبتداء بالنكرة كليس لو  مبتدأ معقبات 2

 .مسوغ إلال تقدَل اػبرب كتأخَت اؼببتدأ
دعاء نكرة لكنو معرؼ باإلضافة ألف ما  يف حقيقة األمر قبد أف مبتدأ دعاء 3

، كما أف اػبرب جاء ؿبصورا بعده مضاؼ إلية لذلك جاز االبتداء بو
 يف اؼببتدأ.

 ليلة نكرة إال أهنا معرفة باإلضافة. لذلك جاز االبتداء هبا. مبتدأ ليلة 4
 لعمرؾ 5
 
 عار

 مبتدأ
 

 مبتدأ

خربه يكوف ؿبذكفا عمر نكرة إال أهنا مسبوقة بلـ االبتداء كما أف 
 كجوبا.

 .أخر اؼببتدأ ألنو نكرة كليس لو مسوغ إال تقدَل اػبرب كتأخَت اؼببتدأ
 نصوص للتدريب: 

 أعرب ما ربتو خط فيما يأٌب كإف كاف ألحدمها أكثر من كجو فبٌينو: -أ
 كما بكم من نعمة فمن ا. -3أناجحوف اجملتهدكف.  -2أؿبسن أبوؾ، أناجح اجملتهداف،  -1
 ؼباذا ال ربتاج صبلة اػبرب إىل رابط فيما يأٌب: قل ىو ا أحد، حديث : إنك رجل فاضل. -ب
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 ج: ما الذم سوغ االبتداء بالنكرة فيما يأٌب: 
 قاؿ تعاىل: ليلة القدر خَت من ألف شهر، فقل سلـ عليكم، كيل للمطففُت، طوىب ؽبم كحسن مآب.

فبٌُت نوع الرابط فيها: لباس التقول ذلك خَت، فأصحاب اؼبيمنة ما جاء اػبرب يف األمثلة اآلتية صبلة،  د:
 أصحاب اؼبيمنة، القطن القنطار بثلثُت جنيها، ؿبمد نعم الرجل.
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 الفاعل ونائب الفاعل -2

 الفاعل -أ

فائز  فرسو, السابق اجملتهدىو اؼبسند إليو بعد فعل تػػػػػػػػاـ معلـو أك شبهو كبػػػػػو: فػػاز  »: مفهوم الفاعل -1
: اسم الفاعل، كاؼبصدر، كاسم التفضيل، كالصفة اؼبشبهة، كاسم الفعل، كمبالغة اسم  كاؼبشبو بالفعل اؼبعلـو

 كيقدـ ابن عصفور تعريفا آخر   ؛فاؼبشتقات السابقة تعمل عمل الفعل إال أهنا ليست بأفعاؿ «1الفاعل.
كل اسم أك ما ىو يف تقديره أسند إليو فعل أك ما جرل ؾبراه كقدـ عليو على طريقة   ىو »فالفاعل: فيقوؿ 

 2«فعل أك فاعل
 : الفاعل ثلثة أنواع؛ صريح كغَت صريح كمؤكؿ.أقسام الفاعل -2
  .اؼبؤمن، أفلح اغبق: فاز الفاعل الصريح -أ

 : كيشمل: الفاعل غير الصريح -ب
كضمائر الرفع اؼبتصلة كى : تاء الفاعل، ألف االثنُت، كاك اعبماعة، ياء   ظاىركمنو ما ىو  :الضمير -

كيكوف مقدرا  يفهم من سياؽ الكلـ مستتركمنو ما ىو  لنسوة، كنا الدالة على الفاعلُت؛اؼبخاطبة، نوف ا
 ككذلك قوؿ اإلماـ الشافع : ،مثل: اقرأ الكتاب
ُهم             َعساني َأْن أَنَاَل ِبِهْم َشَفاَعوْ ُأِحبُّ الص اِلحيَن َوَلْسُت مِ                   نـْ

ََعاِمٌمَيكوف اسم اإلشارة مبنيا يف ؿبل رفع فاعل، كبو قولو تعاىل:﴿  :اسم اإلشارة - َو ُُ ََو َُ ََحٌ تَ َوَدَذَل

َكَاَلََماَأ ُعُنَأ ْنَثَِخَِسَ َِ ِشٍَِِميَْفِس  [35] الكهف  3﴾أ تََساََُ
                                                           

 393مصطفى الغلييٍت، جامع الدركس العربية، ص   1
 93، ص1ابن عصفور، شرح صبل الزجاج ، ج  2
 .ينظر: عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، سعد عبد العزيز مصلوح، كبو العربية، الكتاب الثاٍل 
 كىو : الواك للحاؿ، كىو كدخل: الواك عاطفة، دخل: فعل ماض كفاعلو ىو، جنتو: جنة: مفعوؿ بو، كاؽباء مضاؼ إليو،  3

مبتدأ، ظامل: خرب مرفوع بالضمة، كاعبملة يف ؿبل نصب حاؿ، لنفسو: لنفسو: جار كؾبركر، كاؽباء مضاؼ إليو، قاؿ: فعل ماض 
مرفوع بالضمة، كفاعلو أنا كاعبملة مقوؿ القوؿ، أف: حرؼ مصدرم كنصب مبٍت  كفاعلو ىو، ما حرؼ نف ، أظن: فعل مضارع

مسد مفعويل أظن، ىذه: ىا على السكوف، تبيد: فعل مضارع منصوب بأف: كأف كالفعل يف تأكيل مصدر يف ؿبل نصب سد 
ف، أبدا: ظرؼ الستغراؽ الزماف اسم إشارة مبٍت على الكسر يف ؿبل رفع فاعل، كاعبملة صلة اؼبوصوؿ اغبريف أ :كذه .للتنبيو

   اؼبستقبل منصوب بالفتحة متعلق ب تبيد.
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 [43]الرعد  1﴾َنَفُصواَمَْسَتَُمْصَسالَاذِلٍنَََوًَُلوُلَمبنيا يف ؿبل رفع كبو: ﴿ : كيكوف االسم الموصول -
َأ ىَْزمْيَاأ َومَْمٍََْكِفِمَ: كبو قولو تعاىل: ﴿ المصدر المؤول -ج مَأ ج  ََْمَامِكتَاَبًَُْتَلَؽَوَْيِ َ  [51العنكبوت ] 2﴾ؽَو

 كمن شواىد ؾبيئ الفاعل مصدرا مؤكال قوؿ النابغة:
 َوتِْلَك الِتي َأْىَتمُّ ِمْنها َوأَْنَصبُ             أَن َك لمَتِني –أَبَيَت الل ْعنَ  –أَتَاني 

 : للفاعل ؾبموعة من األحكاـ كى  على ىذا النحو أحكام الفاعل: -3
 [1] اؼبؤمنوف  3﴾الُْؤِمٌُونََكَْسَأ فوََحَاألصل يف الفاعل أف يكوف مرفوعا ﴿  –
فا لفظ جللة ؾبركر  [ 81النساء  ] 4 ﴾ َوِنَالَبللََِنَفىََو ﴿جيوز يف الفاعل أف جير  حبرؼ جر زائد  -

 لفظا مرفوع ؿبل على أنو فاعل. 
فزيد يف اؼبثاؿ  زيد،، ما عائد زيديرفع الفاعل بالفعل الذم يسبقو أك بوصف عامل عمل الفعل: عاد  -

 األكؿ فاعل مرفوع بالضمة، كيف اؼبثاؿ الثاٍل فاعل سد مسد اػبرب مرفوع.
 أحكام إسناد الفعل إلى الفاعل: -4
ال جيوز أف يعرب اغبق فاعل مقدما كإمنا  ،:  جيب أف يتأخر الفاعل عن فعلو فمثل: اغبق ظهرالترتيب -أ

 ًت تقديره ىو.اغبق مبتدأ، كظهر فعل ماض  كالفاعل ضمَت مست
كيلـز الفعل حالة اإلفراد كلو كاف الفاعل مثٌت أك صبعا، مثل: قبح الطالباف ال نقوؿ قبحا » :اإلفراد -ب

إذا أسند الفعل إىل فاعل مثٌت أك صبع، كجب ذبريد الفعل من أم علمة تدؿ عل  التثنية أك ف 1«الطالباف
                                                           

: الواك استئنافية، يقوؿ: فعل مضارع مرفوع، الذين: اسم موصوؿ مبٍت يف ؿبل رفع فاعل، كفركا: فعل ماض ككاك اعبماعة  كيقوؿ 1
تاء: ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع اسم   فعل ماض ناقص، كالفاعل، كاعبملة صلة اؼبوصوؿ ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، لست: 

 ليس، مرسل: خرب ليس منصوب.
أكمل: اؽبمزة للستفهاـ، الواك: استئنافية، مل: حرؼ نف  كجـز كقلب، يكفهم: يكف: فعل مضارع ؾبزـك حبذؼ حرؼ      2

اعل كاعبملة يف ؿبل رفع خرب أف العلة، كىم: ضمَت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، أف: حرؼ مشبو بالفعل، كنا اظبها، أنزلنا: فعل كف
كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع فاعل يكف، عليك: جار كؾبركر، الكتاب: مفعوؿ بو منصوب، يتلى: فعل 

  مضارع مرفوع بالضمة اؼبقدرة للتعذر مبٍت للمجهوؿ، كنائب الفاعل ىو، كاعبملة يف ؿبل نصب حاؿ، عليهم: جار كؾبركر.
 . فاعل مرفوع بالواك ألنو صبع مذكر سامل :قد: حرؼ ربقيق مبٍت على السكوف، أفلح: فعل ماض مبٍت على الفتح، اؼبؤمنوف 3

فعل ماض مبٍت على الفتح اؼبقدر للتعذر، با: ب: حرؼ جر زائد، ا: لفظ جللة ؾبركر  :ككفى: الواك استئنافية، ككفى 4
 لفظا مرفوع ؿبل على أنو فاعل. 
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َامّسْجَنَاعبمع مثل: ﴿  َُ ََانَوَدَذَلََمَؾ [ ففتياف: فاعل مرفوع باأللف ألنو مثٌت، ككذلك 36]يوسف  2﴾فَتَ
 ﴿َ ََُلوُل َِكْدوَِِتمَامُسَفَِاءَُس َ ََؼْن ََوالُه ََما َامي اِس إال أف الفعل جاء يف [ فالسفهاء صبع 142]البقرة  3﴾ِمَن

  .صيغة اؼبفرد
تلحق تاء التأنيث آخر الفعل اؼباض ، كحكم إغباقها متوقف على الفاعل تذكَتا  تأنيث الفعل: -ت

 كتأنيثا كبركزا كاستتارا. 
 يذٌكر الفعل يف موضعُت مها:  :وجوب تذكير الفعل

 الفاعل مذكرا مفردا أك مثٌت أك صبعا، قبح اجملتهد، قبح اجملتهداف، قبح اجملتهدكف. إذا كاف -
كتقدير الكلـ فيو ما جاء أحد  لو اؼبؤنث الظاىر بػ إال كبو: ما جاء إال فاطمة.أف يفصل بينو كبُت فاع -

 إال فاطمة.
 يؤنث الفعل يف موضعُت: :وجوب تأنيث الفعل

إذا كاف الفاعل اظبا ظاىرا مؤنثا تأنيثا حقيقيا "األنثى" كمل يفصل بينو كبُت الفعل فاصل مثل: قالت  -
 سعاد.

دا على مؤنث، كيستوم يف ذلك أف يكوف الضمَت بارزا أك مستًتا يعود على أف يكوف الفاعل ضمَتا عائ -
ِكِامؤنث كقولو تعاىل: ﴿  ِوَِاََمَكًجَََشْ ُْ ْذَاهْتَدََشْتَِمْنَأ 

 
فالفاعل  [17 -16]مرَل  4﴾َواْذُنصَِفَامِكتَاِبََمْصََيَا

 يف انتبذت ضمَت مستًت تقديره ى ، يعود على مرَل.

                                                                                                                                                                                     
 .66عل  رضا، اؼبختار يف القواعد كاإلعراب، بَتكت: دت، دار الشرؽ العريب، ص  1
كىو مضاؼ كاؽباء  ،منصوب بالفتحة متعلق بالفعل دخل كدخل: الواك عاطفة، كدخل: فعل ماض، معو: مع: ظرؼ مكاف2

 مضاؼ إليو، السجن: مفعوؿ بو منصوب، فتياف: فاعل مرفوع باأللف ألنو مثٌت.
اسم  :السُت للستقباؿ، يقوؿ: فعل مضارع مرفوع، السفهاء: فاعل مرفوع بالضمة، من الناس: جار كؾبركر، ماسيقوؿ: 3

استفهاـ يف ؿبل رفع مبتدأ، كالىم: كىل: فعل ماض مبٍت على الفتح، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو، كاعبملة من الفعل كالفاعل 
ٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو. عن: حرؼ جر، قبلة: اسم ؾبركر كىو مضاؼ: كىم: يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ، كىم: ضمَت متصل مب

 مضاؼ إليو.
   كاذكر: الواك استئنافية، اذكر: فعل أمر مبٍت على السكوف، كالفاعل ضمَت مستًت كجوبا تقديره أنت، يف الكتاب: جار  4

ضمَت مستًت تقديره ى ، كالتاء تاء التأنيث  واعلمن مرَل، انتبذت: فعل ماض كف كؾبركر، مرَل: مفعوؿ بو، إذ: بدؿ اشتماؿ
، مكانا: ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة، شرقيا: صفة منصوبة الساكنة، من أىلها: جار كؾبركر كأىل مضاؼ، كىا مضاؼ إليو

 بالفتحة.
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 : جيوز تذكَت الفعل كتأنيثو يف مواضع منها: وتأنيثوجواز تذكير الفعل 
َذاََخاَءَكَالُْؤِمٌَاُتَكفصل بينو كبُت فعلو الفاعل ﴿  ،إذا كاف الفاعل اظبا ظاىرا حقيق  التأنيث -

 
َا ًَب ُُيَاَاميِِّب 

ْؾيََمَ ًِ  [12]اؼبمتحنة  1﴾ًَُحا
 س، كطلعت الشمس كالتأنيث أفصح. إذا كاف الفاعل اظبا ظاىرا ؾبازم التأنيث مثل: طلع الشم -
 إذا كاف الفاعل صبعا من ؾبموع التكسَت فسجد اؼبلئكة، فنادتو اؼبلئكة. -
 جاء أك جاءت الطلحات.  :إذا كاف الفاعل مذكرا ؾبموعا باأللف كالتاء مثل -
 الشاعر:كمن ذلك قوؿ إذا كاف الفاعل ملحق جبمع اؼبذكر السامل جاء البنات جاءت البنات.  -

 عواد  صَ تَ  م  ، ثُ لي  إِ  ونَ فـََبكى بَناتي َشْجَوُىن  وَزوَجتي          والظ اِعنُ              
إذا كاف الفعل من أفعاؿ اؼبدح  أك الذـ مثل نعم كبئس تقوؿ نعم اؼبؤمنة أك نعمت اؼبؤمنة، بئس اؼبرأة أك  -

 بئست اؼبرأة.
أف يكوف الفاعل اسم صبع أك اسم جنس صبع ، فاألكؿ كبو جاء أك جاءت النساء، كالثاٍل كبو قاؿ أك  -

 قالت العرب.  
، إذ ال فعل بدكف فاعل، كجيوز يف كلـ العرب ال جيوز حذؼ الفاعل ألنو ركن كعمدة :الحذف -ث

تجيب ؿبمد فتقدير الكلـ زارٍل حذؼ الفعل كإبقاء الفاعل إذا فهم بقرينة من السياؽ مثل: من زارؾ؟ ف
 ؿبمد. 

يرل صبهور النحاة أف إف كإذا الشرطيتُت ـبتصتاف بالدخوؿ على  :حذف الفعل بعد إْن وإذا الشرطيتين
َ ﴿الفعل كمن ٍب يعربوف الكلمة اليت تأٌب بعد إف كإذا فاعل لفعل ؿبذكؼ كبو: 

 
َامسَ ذََا      2﴾تطصََفََاهََْاءَُمََا

 قوؿ الشاعر:ككذلك . [1االنفطار  ]

                                                                                                                                                                                     

 
حرؼ تنبيو، النيب: صفة مرفوعة، إذا: ظرؼ ؼبا ستقبل  :يا أيها: يا حرؼ نداء، كأم: منادل مبٍت على الضم يف ؿبل نصب، كىا1

مفعوؿ بو، اؼبؤمنات: فاعل، يبايعنك: فعل مضارع مبٍت على  :من الزماف مبٍت يف ؿبل نصب، جاءؾ: جاء فعل ماض، كالكاؼ
 .كنوف النسوة فاعل كالكاؼ مفعوؿ بو ،السكوف

السكوف يف ؿبل نصب متعلق جبوابو، السماء: فاعل مرفوع إذا: ظرؼ ؼبا يستقبل من الزماف تضمن معٌت الشرط مبٍت على 2
كعلمة رفعو الضمة لفعل ؿبذكؼ يفسره ما بعده، انفطرت: انفطر: فعل ماض مبٍت على الفتح، كالفاعل ضمَت مستًت جوازا 

 تقديره ى  كالتاء للتأنيث.
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 انَُو             فـََلْيَس َعَلى َشيٍء ِسَواُه بخز انِ ـــــــــــــَلْم َيْخُزْن َعَلْيِو ِلسَ  ِإذا الَمْرءُ             
 كقوؿ السموأؿ:
 جَميلُ لُّ ِرداٍء يَرَتديِو ــــــــــــــــِإذا المرُء لم يْدَنس من اللْؤِم عرُضُو             فك            

  نماذج معربة:
1-  ﴿َ

 
ََُنََمََِسٌَحََأ ََنََْوا ََنيََنَِْشَِال  أحد:الواك استئنافية، إف: حرؼ شرط,  وإن:[  6﴾ ]التوبة ٍصَْحَِب َفَََكََارََجََتََاس ْ

 :من المشركينفاعل مرفوع بالضمة لفعل ؿبذكؼ يفسره ما بعده، كالتقدير كإف استجارؾ أحد استجرؾ، 
الفاء: كاقعة جواب الشرط  :فأجره فعل ماض  كالفاعل مستًت، كالكاؼ مفعوؿ بو، استجاركجار كؾبركر، 

 إف أحد فعل أمر كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت، كاؽباء مفعوؿ بو. 
2-  ﴿َ

 
ََْاءَُمََاَامسَّذََا ظرؼ ؼبا يستقبل من الزمن تضمن معٌت الشرط مبٍت عل   إذا:[ 1﴾: ]االنشقاؽتلََََّّاو

: فعل ماض  كالفاعل انشقتفاعل لفعل ؿبذكؼ يفسره ما بعده،  السماء:السكوف يف ؿبل نصب، 
 ضمَت مستًت كالتاء للتأنيث.

َََََِِتََْتٌَََأٓمََ﴿ -3 : فاعل بنو: جاٌر كؾبركر، بوفعل ماض  التاء للتأنيث،  :آمنت [90﴾ ] يونسَلائَِوَاْسََيَُت
 مضاؼ إليو.  :إسرائيلمرفوع بالواك ملحق باعبمع اؼبذكر كىو مضاؼ، 

َََنََْمَِجََاءََاَخََمََ﴿  -4 َََالََوََََّْيٍَث حرؼ جر  من:جاء فعل ماض ،  نا: مفعوؿ بو،  جاءنا:نافية،  ما:  ﴾ٍصشَِه
        فاعل جاء مرفوع بالضمة اؼبقدرة منع من ضهورىا اشتغاؿ ال حبركة حرؼ اعبر  بشير: ،زائد

       الواك: عاطفة، ال: زائدة لتأكيد وال: الزائد، كيعرب أيضا اسم ؾبركر لفظا مرفوع ؿبل على أنو فاعل،
 اسم معطوؼ. :نذيرالنف ، 

ََوََ﴿  -5 ََرَْالَ اتَوََاموََامسَ ََقَوََذَََنَْمَمَََِتَُهَْب ََسََِِئَم الواك عاطفة، ؿ: موطئة  ولئن: [ 25لقماف ]﴾ نَللاومَُلََََُضَم
     اسم استفهاـ  من:سأؿ: فعل ماض، التاء: فاعل، ىم مفعوؿ بو،  :سألتهم ،للقسم، إف: شرطية

: مفعوؿ بو السمواتفعل ماض  كالفعل ضمَت مستًت  كاعبملة يف ؿبل رفع خرب من،  خلق:مبتدأ، 
: اللـ كاقعة جواب القسم، يقولوف :أصلو يقولوٍل ليقولناسم معطوؼ،  األرض:منصوب، الواك عاطفة، 

ة منعا اللتقاء الساكنُت فاعل كالنوف: فعل مضارع مرفوع بالنوف منعا لتوايل األمثاؿ، ككاك اعبماعة ؿبذكف
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جللة فاعل فعلو ؿبذكؼ  ظلف :اهللاؼبشددة للتوكيد كاعبملة جواب القسم سدت مسد جواب الشرط، 
 كتقدير الكلـ خلقهن ا. 

َةَفََسََامَََََُِضَرَْىَالَ صََتََوََ﴿  -6
 
ََْيََوََاَؽََيََمَْزََىَْاَأ َذََا ََُْاءََاَال ََرََتَوَََتَ ا َْأ َوَََْتَت  وترى: [ 5﴾ ]اغبج َجبَََِجٍَوَْزَََُكََِّنَْمََِْتَتَََحَه

مفعوؿ  األرض:الواك: عاطفة ترل فعل مضارع مرفوع بالضمة اؼبقدرة، كفاعلو ضمَت مستًت تقديره أنت, 
أنزؿ: فعل ماض ، نا:  أنزلنا:إذا: ظرؼ ؼبا يستقبل من الزمن،  الفاء: عاطفة، فإذا: حاؿ، :ىامدةبو، 

فعل ماض  كالفاعل ضمَت مستًت  اىتزت:جار كؾبركر، اؼباء: مفعوؿ بو،  عليها:ضمَت متصل فاعل. 
مضاؼ  :زوججار ك ؾبركر،  من كل: صبلة معطوفة على ما قبلها، وربت: تقديره ى ، كالتاء للتأنيث،

 صفة.  بهيج:إليو، 
 إذا أنت أكرمت الكريم ملكتو          وإن أنت أكرمت اللئيم تمّردا –7

ضمَت منفصل مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع فاعل لفعل  أنت:،  ظرفية شرطية غَت جازمة متعلقة جبواهبا إذا:
كالتاء ضمَت متصل مبٍت على الفتح  ،أكـر فعل ماض مبٍت على السكوف أكرمت:ؿبذكؼ يفسره ما بعده، 

وف، كالتاء ضمَت ملك: فعل ماض مبٍت على السك ملكتو:مفعوؿ بو منصوب،  الكريم:يف ؿبل رفع فاعل، 
    متصل مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع فاعل، كاؽباء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل نصب مفعوؿ 

،  وإن:بو،  ضمَت منفصل مبٍت على الفتح يف ؿبل رفع فاعل  أنت:الواك استئنافية، إف: حرؼ شرط جاـز
: فعل ماض مبٍت على السك أكرمت:لفعل ؿبذكؼ يفسره ما بعده،  وف، كالتاء ضمَت متصل مبٍت أكـر
فعل ماض، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره  تمردا:مفعوؿ بو منصوب،  اللئيم:على الفتح يف ؿبل رفع فاعل، 

 ىو، كاأللف لإلطلؽ.
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 نائب الفاعل -ب

ـي ا 1نائب الفاعل مفهومو: -1 ىحمودي جملتهدىو اؼبسند إليو بعد الفعل اؼببٍت للمفعوؿ أك شبهو كبو: ييٍكرى
، اؼب

 .[10الذاريات ] 2﴾ونََاُصَصَ الَََلََتَِكَُ ﴿، ككذلك قولو تعاىل: فبدكحخيليقيو 
 كى  على ىذا النحو: ،للنائب عن الفاعل ثلثة صور صور النائب عن الفاعل: -2
  .الكتابكيًضع  ،العدكٌ ل تً كبو: قي االسم الصريح  -أ 

ـي،  الضمير: كمن ذلك االسم غير الصريح -ب ـي، نيٍكرى كمنو ما ىو ظاىر كبو: أيسرتي أك مستًت كبو تيٍكرى
 الذين.كبو: ًسيقى  اسما موصوالكبو: كيوًفئ ىذا الرجل، كيأٌب  اسم إشارةكقد يكوف 

 : كبو حييٍمىدي أف ذبتهد أم حيمد اجتهادؾ.المصدر المؤول -ج
كل ما تقدـ من أحكاـ الفاعل تنطبق على نائب الفاعل، ألنو قاـ مقاـ   أحكام النائب عن الفاعل: -3

الفاعل بالتايل لو أحكامو، فيستوجب رفعو، كيسند إليو الفعل، كأف يذكر يف الكلـ، فإف مل يذكر فهو 
ضمَت مستًت، كأف يؤنث فعلو إف كاف ىو مؤنثا، كأف يكوف فعلو مفردا، سواء كاف النائب عن الفاعل مثٌت 

 صبعا، كجيوز حذؼ فعلو لقرينة دالة عليو.   أك
نود أف نشَت إىل أف  طريقة تحويل الجملة من اإلسناد إلى الفاعل لإلسناد إلى النائب عن الفاعل:

اؼبفعوؿ الذم مل يسم فاعلو  » نائب الفاعل كاف يسمى اؼبفعوؿ الذم مل يسمى فاعلو عند النحاة اؼبتقدمُت
: إعراب اؼبفعوؿ بإعراب الفاعل، كالثالث: تغيَت ا حذؼ الفاعل، كالثاٍليفتقر إىل ثلثة شرائط: أحدمه

     صيغة الفعل من ضرب إىل ضيًرب. فتقوؿ يف ضرب زيد عمرا ضيرب عمرك، كال جيوز ذلك يف قعد 
منا يكوف ذلك يف و مقاـ الفاعل إذا حذؼ الفاعل، كإزيد، كضحك عمرك، ألنو ليس لك مفعوؿ تقيم

كعليو يشًتط يف ربويل اعبملة من صبلة مبنية للمعلـو إىل صبلة مبنية للمجهوؿ أف يكوف الفعل  3«اؼبتعدم.
 متعديا إىل مفعوؿ بو كاحد أك مفعولُت أك ثلثة مفاعيل.

 
                                                           

 ينظر: جامع الدركس العربية، كبو العربية. 1
 اػبراصوف: نائب فاعل مرفوع بالواك كالنوف ألنو صبع مذكر سامل.قتل: فعل ماض مبٍت للمفعوؿ،  2
ـ، مطبعة 1991ىػ، 1411، القاىرة: 1ابن الدىاف النحوم، شرح الدركس يف النحو، تح: إبراىيم ؿبمد أضبد اإلدكاكم، ط 3

 .180األمانة، ص 
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 ىناؾ ؾبموعة من األسباب غبذؼ الفاعل منها:  حذف الفاعل: -أ
َِمْنَ﴿  :ذؼ الفاعل للعلم بو قاؿ تعاىلقد حي - َاذِلٍَن َُنتَِةَؽََل َمََكَ ََاُم َامّصِ َُْك َ َُنِتَةَؽَو ََٓمٌُوا َأ َاذلٍَن َأ ُُيَا ََََََاَي

. 183]البقرة 1﴾كَْدِوُكَ  [ فالفاعل ىو ا ؿبذكؼ ألنو معلـو
ِئوَْتَِتب ّيََذهٍْةَكُِتوَْتَحيذؼ الفاعل إذا مل يكن معلوما: ﴿  - َذاَالَْوُءوَدُةَس ُ

 
 [9ك 8] التكوير 2﴾ َوا

وَْساُنَِمّمَُذِوقَُذِوَقَِمْنََماٍءََداِفقحيذؼ الفاعل للتعظيم: ﴿  -
 
ََْيُغصَاال  [6ك5] الطارؽ  3﴾فَوْ

 حيذؼ الفاعل للتحقَت: ديٌنسى اؼبسجد األقصى.  -
حيذؼ لإلهباـ على السامع: كذلك كقولك ضيًرب أخوؾ، كأنت تعلم الفاعل لكنك تقصد إىل التعمية  -

 بعدـ ذكر الضارب.  ،السامععلى 
َِذْنِصَحيذؼ الفاعل إلرادة العمـو فيو: ﴿  - ََل

 
َا َفَاْسَؾوا َاجلُُمَؾِة ًََْوِم َِمْن اَلِة َنوص  َهُوِدَي َذا

 
َا َأَٓمٌُوا َاذِلٍَن ًَب ُُيَا

 [. 9. ]اعبمعة 4﴾للاَِ

                                                           
يا أيها: يا : حرؼ نداء، أيها: أم منادل مبٍت على الضم يف ؿبل نصب، كىا التنبيو، الذين: اسم موصوؿ مبٍت على الفتح يف  1

ؿبل رفع نعت ألم، آمنوا: فعل ماض مبٍت على الضم التصالو بواك اعبماعة، ككاك اعبماعة فاعل، كتب: فعل ماض مبٍت على 
ر كؾبركر، كاعبار كاجملركر متعلق بالفعل كتب، الصياـ: نائب فاعل مرفوع كعلمة رفعو الفتح كىو مبٍت للمجهوؿ، عليكم: جا

الضمة، كما: الكاؼ حرؼ تشبيو كجر  كما حرؼ مصدرم، كتب: فعل ماض مبٍت على الفتح كىو مبٍت للمجهوؿ، كنائب 
     وصوؿ مبٍت على الفتح يف ؿبل الفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو، على: حرؼ جر مبٍت على السكوف، الذين: اسم م

 جر، من قبلكم: جار كؾبركر، كقبل مضاؼ ككم: مضاؼ إليو. 
: نائب فاعل لفعل ؿبذكؼ اؼبوءكدةكإذا: الواك عاطفة، إذا ظرؼ ؼبا يستقبل من الزماف، متضمن معٌت الشرط يف ؿبل نصب،   2

بأم: الباء حرؼ جر، كأم: اسم  ؿ، كالتاء تاء التأنيث،يفسره ما بعده، سئلت: فعل ماض مبٍت على الفتح كىو مبٍت للمجهو 
استفهاـ مبٍت على الكسر يف ؿبل جر بالباء كأم مضاؼ، ذنب: مضاؼ إليو، قتلت: قتل فعل ما مبٍت على الفتح كىو مبٍت 

   للمجهوؿ، كنائب الفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو كالتاء للتأنيث.
األمر من جواـز اؼبضارع، ينظر: فعل مضارع ؾبزـك بلـ األمر كعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػة جزمو           فلينظر: الفاء استئنافية، كاللـ الـ 3

السكوف، اإلنساف: فاعل مرفوع بالضمة، مم : من حرؼ جر مبٍت على السكوف، كما اسم استفهاـ مبٍت على السكوف على 
تح كىو مبٍت للمجهوؿ، كنائب الفاعل ضمَت مستًت جوازا األلف اذكفة يف ؿبل جر ب من، خلق: فعل ماض مبٍت على الف

تقديره ىو،  خلق: فعل ماض مبٍت على الفتح كىو مبٍت للمجهوؿ، كنائب الفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو، من ماء: جار 
  كؾبركر.  دافق: صفة ؾبركرة كعلمة جرىا الكسرة.

  لشرطو متعلق جبوابو مبٍت على السكوف يف ؿبل  خافضمن الزماف  يا أيها الذين آمنوا: سبق إعراهبا، إذا ظرؼ ؼبا يستقبل4
نصب، نودم: فعل ماض مبٍت على الفتح كىو مبٍت للمجهوؿ، للصلة: جار كؾبركر نائب فاعل ، من يـو جار كؾبركر، كيـو 
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ََْفَُذِوَلْتَأ فاََلًََيَْحيذؼ الفاعل لرعاية الفواصل كىو كثَت يف القرآف: كقولو تعاىل: ﴿  - ِتِلََن
 
ََلَاال

 
ُغُصوَنَا

ََْفَُسِطَحْتَ ََلَال ْرِضََن
 
ََْفَهُِصخَْتََوا ََلَاجِلَحاِلََن

 
ََْفَُرِفَؾْتََوا َماِءََن َلَامس 

 
 [. 20 -17]الغاشية  1﴾َوا
، ألنو ذك سلطة فكاف حذفو  حيذؼ الفاعل للخوؼ منو أك عليو, - ىاؿي

فقد حذؼ الفاعل يف صيوًدرى اؼب
 .  للخوؼ منو، كمثاؿ اػبوؼ عليو أيٍخًف ى اؽبىاًربي

   :االتػػػػػػػػػػػكإليك بعض اغب، تقع ؾبموعة من التغَتات يف الفعل: تغيير صورة الفعل مع نائب الفاعل -ب
(،  الصحيح السالم  .(ئ) سأؿ، سيًئلى(، ) قرأ، قيرً  ) أخذ، أيًخذى(، الصحيح المهموز) ضرب، ضيًربى

(  المضعف (،  في أولو ىمزة زائدة) شد ، شيد (، ) زلزؿ، زيٍلزًؿى اء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أولو ت) انطلق، ايٍنطيًلقى
( الناقص) قاؿ، ًقيلى(،  األجوف) كعد، كيًعدى(،  المثال ) تعٌلم، تػيعيلِّمى( زائدة  اللفيف، ) قضى، قيًض ى

(.اللفيف المفروق ) طول، طيًومى( المقرون  ) كقى، كيًق ى
ينوب عن الفاعل كاحد من األربعة بالنيابة عن الفاعل كى : ما ينوب عن الفاعل بعد حذفو:  -ج

 اؼبفعوؿ بو، اؼبصدر اؼبختص اؼبتصرؼ، الظرؼ اؼبختص اؼبتصرؼ، اعبار كاجملركر.
ألف بينهما تلزما يف  ؛اؼبفعوؿ بو أحق ىذه األنواع األربعة بالنيابة عن الفاعل بعد حذفو :المفعول بو -1

تكوين اعبملة الفعلية، كمثاؿ ذلك قضى ا األمر، قيًض ى األمر، كإذا كاف الفعل متعديا إىل مفعولُت صار 
 ، أيٍعط ى السائلي صدقةن  السائلى  اؼبفعوؿ األكؿ نائبا عن الفاعل، كبق  اؼبفعوؿ الثاٍل على مفعوليتو. أعطيت

 كمن ذلك قوؿ ابن زريق البغدادم: .صدقةن 
 وُ عُ لَ يخْ  الملكَ  وسُ سُ من ال يَ  لُّ وكُ         وُ تَ سياسَ  نْ سِ حْ م أُ لَ فَـ  الكً مُ  تُ يْ طِ عْ أُ            

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

فاسعوا: الفاء كاقعة يف جواب إذا، اسعوا : فعل أمر مبٍت على حذؼ النوف ككاك اعبماعة فاعل،   مضاؼ كاعبمعة مضاؼ إليو.
 إىل ذكر: جار كؾبركر كذكر مضاؼ، ا مضاؼ إليو ؾبركر بالكسرة. 

فوع أفل: اؽبمزة حرؼ استفهاـ مبٍت على الفتح كالفاء حرؼ عطف كال حرؼ نف  مبٍت على السكوف، ينظركف: فعل مضارع مر  1
كعلمة رفعو ثبوت النوف، ككاك اعبماعة فاعل، إىل اإلبل: جار كؾبركر، كيف: اسم استفهاـ مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب حاؿ، 
خلقت: خلق: فعل ماض مبٍت على الفتح كىو مبٍت للمجهوؿ، كنائب الفاعل ضمَت مستًت تقديره ى ، أما باق  اآليات فإعراهبا  

 كإعراب اآلية السابقة.
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 .يشًتط يف اؼبصدر لك  ينوب عن الفاعل: المصدر المتصرف المختص -2
ػػػػػػػ كيقصد باؼبتصرؼ ما ال يلـز حالة كاحدة، كإمنا يتغَت حسب موقعو يف اعبملة فأف يكوف متصرفا،  - 
سَتو، أما سبحاف، كمعاذ، ال تأٌب مرفوعة  رفوعا سَته، منصوبا سَتا، ؾبركرامصدر الفعل سار، يكوف م ره يػٍ سى 

 كال ؾبركرة.
سرت سَتا شديدا، ًسَتى سَته أف يكوف مصدرا ـبتصا كيقصد باؼبختص ما كاف موصوفا أك مضافا كبو:  -

 شديده، جاىد جهاد األبطاؿ، جيوىد جهادي األبطاًؿ.
 يشًتط يف الظرؼ الذم ينوب عن الفاعل بعد حذفو شرطاف:  الظرف المتصرف المختص: -3
 ر.ػػػػػػػػػػػػػػػأف يكوف متصرفا غَت ملـز للنصب على الظرفية، كبو يـو كشهر، سنة، كمثاؿ الظرؼ اعبامد سح -
أف يكوف الظرؼ ـبتصا كيقصد باالختصاص أف يكوف موصوفا كبو صمت يوما طويل، صيم يـو  -

 كمن ذلك قوؿ الشاعر:   طويل، أك مضافا صمت يـو اػبميس، صيم يـو اػبميس.
 بو من أخيوِ  ويَِفرُّ امرؤٌ        تـَُزْلَزُل األرُض ِفيِو       يوٌم ِخيف             

إذا بٍت الفعل للمفعوؿ كمل يكن يف اعبملة بعده أم من األنواع الثلثة السابقة  :الجار والمجرور -4
)اؼبفعوؿ بو، اؼبصدر، الظرؼ( ككجد اعبار كاجملركر، فحينئذ البد من إنابة اعبار كاجملركر عن الفاعل 

 مٌر الركب دبكة، مٌر دبكة. :اذكؼ
 .نوعوعُت نائب الفاعل فيما يأٌب كبُت  تطبيق:

َفََ﴿  -1
 
َُذََا َه َامصَ َخََفَِا َََورَِف َُوََ﴿  -2،  [13اغباقة  ] ﴾ةٌَسََاحَِوَََةٌَزََفَْه َامصَ َخََفَِه َََِلََذَََورَِف        ﴾َسؼَِاموَََمَُوًَْ

         عيلم أنك متفوؽ. -4، [69الزمر  ] ﴾اءسَََِامََّ وَََُنيََحَِمي َِبََيجءََوَََاُبَتََامكََِػََََِوَُوََ﴿  -3، [20ؽ ]
َسََُُُوََ﴿  -5

 
َا َسََُُُوَََلَِوَْاملَََنََمَََِِةََامطَ ََلَوا

 
َا ََََلَوا ِِ يَؾَِوََاتََُْضَرََْأ َايَََِلََِكَوََ﴿  -6. 24﴾ اغبج سِمَالَََاِطََ

 .44﴾ ىود كَِاءََمََ
 الجواب:

الفاعل يف  نائب -5اؼبصدر اؼبؤكؿ أنك متفوؽ.  -4الكتاب، بالنبيُت،  -3يف الصور،  -2نفخة،  -1 
 صبلة يا أرض ابلع  ماءؾ يف ؿبل رفع نائب الفاعل.  -6ىدكا ى  كاك اعبماعة، 
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  باب النواسخالمحور الثالث: 

النواسخ: صبع ناسخ، كىو يف اللغة من النسخ دبعٌت اإلزالة، يقاؿ: نسخت الشمس الظل، إذا أزالتو، كيف  »
أنواع: ما يرفع اؼببتدأ كينصب اػبرب، كىو كاف كأخواهتا،  : ما يرفع حكم اؼببتدأ كاػبرب. كىو ثلثةاالصطلح

  1« كما ينصب اؼببتدأ كيرفع اػبرب كىو إف كأخواهتا، كما ينصبهما معا، كىو ظن كأخواهتا.

 الفعل الناقص –1

بتدأ كاػبرب، فيحدث تغيَتا ىو الذم يدخل على اعبملة االظبية اؼبكونة من اؼب » :الفعل الناقص تعريف –أ
اػبرب، فيبقى اؼببتدأ مرفوعا كيسمى اظبا للفعل الناقص كىو دبثابة الفاعل، كأما اػبرب فيجعلو، منصوبا على 

ف ىذا الفعل مع مرفوعو ادال، كقد ظب  ىذا الفعل ناقصا ألكاف عمر ع  ىو دبثابة اؼبفعوؿ بو، كبو قولك:ك 
 .2«ال يتم بو الكلـ، فيحتاج إىل عنصر آخر كىو اؼبنصوب

 :: الفعل الناقص على قسمُت مهاالفعل الناقصأقسام  –ب
 «كاف »، أما «ضرب »ناقصة ألف الفعل اغبقيق  يدؿ على معٌت كزماف مثل  »أفعاؿ  :كان وأخواتها-

تدؿ على ما أنت فيو، أك على ما يأٌب من الزماف فقط، فلما  «يكوف »فتدؿ على ما مضى من الزماف ك
نقصت داللتها كانت ناقصة، إال أهنا ؼبا أفادت الزماف يف اػبرب صار اػبرب كالعوض من اغبدث، فلذلك ال 

 3«تتم الفائدة دبرفوعها كىو االسم حىت تأٌب باؼبنصوب كىو اػبرب
     تعقب السيوط  أفعاؿ ىذا الباب فعدىا أربعُت  »:  ليت تسمى بأفعاؿ اؼبقاربةكا :كاد وأخواتها-

 دؿ على قرب حصوؿ اػبرب كمنو: كاد.فعل، كإمنا ظبيت أفعاؿ اؼبقاربة على كجو التغليب، ألف منها ما ي
ككرب، كأكشك، كمنها ما يدؿ على الشركع يف الفعل، كمنو: أخذ، كجعل، كطفق، كمنها ما ىو لًتج  

 4«كاخلولق كزاد ابن مالك حرلالفعل كىو لفظاف: عسى، 

                                                           
 .123ـ، دار الكتب العلمية،  ص2004ىػ، 1425، بَتكت: 4ابن ىشاـ األنصارم، شرح قطر الندل كبل الصدل، ط   1
 ينظر: جامع الدركس العربية، كبو العربية، الكامل يف النحو كاإلعراب.  2
ؿبمد عل  أبو العباس، اإلعراب اؼبيسر  دراسة يف  القواعد كاؼبعاٍل كاإلعراب ذبمع بُت األصالة كاؼبعاصرة، القاىرة: دت، دار   3

 .28الطلئع، ص 
 .46ـ، مكتبة اػباقب ، ص2001ىػ، 1421، القاىرة: 5عبد السلـ ؿبمد ىاركف، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ط  4
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 كان وأخواتها: –أ
 

         ا كاف كأخواهتا، فإهنا ترفع االسم، كتنصب اػبرب، كى : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأم » التعريف بكان وأخواتها: -1
 زاؿ، كما انفك، كما فتئ، كما برح.كاف، كأمسى، كأصبح، كأضحى، كظل ، كبات، كصار، كليس، كما 

     كاف زيد »كما داـ، كما تصرؼ منها كبو: كاف، كيكوف، ككن، كأصبح، كيصبح، كأصبح، تقوؿ: 
 1«كما أشبو ذلك. «قائما، كليس عمرك شاخصا

 2معاني كان وأخواتها:  2
 قولو تعاىل: تدؿ على ما مضى من الزمن، كقد تكوف على كجو الدكاـ إف كاف ىناؾ قرينة، كبو معنى كان:

ًَوَِؽَََللاََُنََكََوََ ﴿ َحََي ًَكَِا ض  ل يتصف بالعلم كاغبكمة يف زمن ماكج أم أف ا عز  [17 النساء ] 3﴾اي
 كاف  اػبطاب بليغا.  :كحاضر كمستقبل، كقد يكوف ؼبا مضى كبو

 يفيد اتصاؼ االسم باػبرب اؼبساء.: أمسىمعنى 
 .الصباح: يفيد اتصاؼ االسم باػبرب يف أصبحمعنى 
 د اتصاؼ االسم باػبرب يف الضحى. : تفيأضحىمعنى 
 .تفيد اتصاؼ االسم باػبرب كقت الظل كذلك يكوف هنارا ظل:معنى 
 تفيد اتصاؼ االسم باػبرب كقت البيتوتة أم الليل. بات:معنى 

 يفيد التحوؿ من كصف إىل كصف. صار:معنى  
كجيوز أف  ؛م اآلفيفيد نف  اتصاؼ االسم باػبرب يف اغباؿ، فقولك: ليس النجاح ؿباال، أ :ليسمعنى 

قرينة دالة، ليس النجاح ؿباال يف آخر العاـ، كليس فعل ماض للنف  ـبتص باألظباء، كى  بينف  للستقباؿ 

                                                           
ـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف 2007ىػ، 1428الدين عبد اغبميد، التحفة السينية بشرح اؼبقدمة اآلجركمية، قطر:  ؿبمد ؿب    1

 . 106اإلسلمية، ص
 .يةينظر: جامع الدركس العربية، كبو العرب  2
كعلمة رفعو الضمة، عليما: ككاف: الواك استئنافية، ككاف: فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم كاف مرفوع  3

 خرب كاف منصوب كعلمة نصبو الفتحة حكيما: خرب ثاف منصوب كعلمة نصبو الفتحة.
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. غبكمنا عليها فعل يشبو اغبرؼ كلوال قبوؽبا علمة الفعل ليس كليست، كليسا، كليسوا، كلسنا، كلسن
 حبرفيتها.
  : تفيد ىذه األفعاؿ ملزمة اتصاؼ االسم باػبرب حبسب ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفكمعنى 

 السياؽ، فف  كبو ما يزاؿ الرجل عاؼبا ما طلب العلم، أفاد الفعل ملزمة صفة العلم للرجل مدة طلبو إياه.
مرَل  ] 1﴾اِ َحَََُتَمَْاَدَُمَََةَِكََامزَ وَََةَِالََمص ََِبَاِنَصََوَْأ َوََ ﴿عٌت قولو : استمرار اتصاؼ اؼبسند إليو باؼبسند فم ما دام:
 كمن ذلك أيضا قوؿ الشاعر: ،، أم أكصاٍل هبا مدة حياٌب[31

  ا يدَ دِ جَ  الُ زَ  يَـ اَل  كَ رِ مْ عُ  يمُ دِ قَ ا        فَـ ضً ابِ نَ  ةِ المحب  بِ  كَ بُ لْ قَـ  امَ دَ  امَ                     
إف كاف ىناؾ كظل كبات دبعٌت صار، كاف كأمسى كأضحى   األفعاؿ عن معانيها فقد تأٌبزبرج بعض كقد 
      ليو باؼبسند يف كقت ـبصوص فبا تدؿ عليو ىذه إلى أنو ليس اؼبراد اتصاؼ اؼبسند ع دالة قرينة

: تعاىل قولوككذلك ، من اؼبغرقُت ، أم صار[43ىود  ] 2﴾نيََِكَصََالَََْنََمََِنََكََفََ ﴿األفعاؿ، كمنو قولو تعاىل: 
ََََِتَِمََؾَْيََِتَُِتَحَْحََْصَب َفََ ﴿

 
َأ َو َغََفََ ﴿ تعاىل: ، أم صرًب، كقولو[103آؿ عمراف  ] 3﴾اجََوََدَْا َََمََُِْاكَُيََؼَْت اََِم

ََِذََ َوََنِغيٌََداوََسَََْمَُْجَوَََلَ عََ ﴿ تعاىل: قولوكذلك يف أم صارت، ك  [4الشعراء ]4﴾نيؾَِا ُُ النحل  ] 5﴾ َو
 ، أم صار.[58

                                                           
كأكصاٍل: الواك عاطفة، أكصاٍل: فعل ماض مبٍت على الفتحة اؼبقدرة، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو، كالنوف للوقاية، كالياء  1

ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو. بالصلة جار كؾبركر، الواك عاطفة، الزكاة: اسم معطوؼ، ما مصدرية ظرفية مبٍت 
من أخوات كاف مبٍت على السكوف، كالتاء ضمَت يف ؿبل رفع اسم داـ، حيا: خرب داـ على السكوف، دمت: فعل ماض ناقص 

 منصوب بالفتحة، كما يف تأكيل مصدر مضاؼ إىل مدة مقدرة أم مدة دكام  حيا. 
فكاف: الفاء عاطفة، ككاف فعل ماض ناقص، كاظبو ضمَت مستًت تقديره ىو يعود على ابن سيدنا نوح، من اؼبغرقُت: جار  2

 .كؾبركر، كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب كاف كاعبملة معطوفة على ما قبلها

ضمائر الرفع اؼبتحركة، كًب: ضمَت فأصبحتم: الفاء حرؼ عطف، أصبحتم: فعل ماض مبٍت على السكوف التصالو بضمَت من  3
متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع اسم أصبح، بنعمتو: الباء حرؼ جر مبٍت على الكسر، كنعمة : اسم ؾبركر كىو مضاؼ 

 كاؽباء مضاؼ إليو ، إخوانا: خرب أصبح منصوب كعلمة نصبو الفتحة.
ء للتأنيث، أعناقهم: أعناؽ: اسم  ظل مرفوع بالضمة، كىم فظلت: الفاء عاطفة: كظل فعل ماض ناقص من أخوات كاف كالتا 4

 ضمَت متصل يف ؿبل جر مضاؼ إليو، ؽبا: جار كؾبركر، خاضعُت: خرب ظل منصوب بالياء ألنو صبع مذكر سامل.
ظل: فعل ماض ناقص من أخوات كاف دبعٌت صار، كجهو: كجو: اسم ظل مرفوع بالضمة، كىو مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو،  5

 : خرب ظل منصوب بالفتحة، كىو: الواك كاك اغباؿ، ىو: ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، كظيم: خرب اؼببتدأ مرفوع.مسودا
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َاَلَوََ ﴿قولو تعاىل:  كبو :فتئ كبرح أف يتقدمها نف ك يشًتط يف زاؿ كانفك  خوات كان:أشروط بعض  -3
ََ واامَُكََ ﴿ ، [118ىود ] 1﴾نيََفَِِوَتََرَْمََُونََامَُزٍََََ َََنَْم  أك هن  كقوؿ الشاعر: [91طو ] 2﴾نيََفَِانَِؽَََََََِْوََؽَََحََبََْه

     3 فَِنْسَيانُُو َضاَلٌل ُمِبينُ  تِ               َواَل تـََزْل َذاِكَر الَموْ َصاِح َشمِّر 
 االسم كنصب اػبرب، كقد جاء حذؼ النه  منها بعدعل تزاؿ ؾبرل الفعل الناقص فرفع حيث أجرل الف

َِتََ واامَُكََ ﴿:قولو تعاىليف القسم كالفعل اؼبضارع منف  بل  ََتََفَْثََََّلِل  َث ، كال [ 85يوسف ] 4﴾فوسَُصًََُنَُشَْؤا
 يشًتط يف النف  أف يكوف باغبرؼ، فيمكن أف يكوف بالفعل: كبو لست تربح ؾبتهدا. 

ََحِ ا ﴿كيشًتط يف داـ أف يتقدمها ما اؼبصدرية الظرفية كقولو تعاىل:  َُدْمُت ََما َكِة ََوامز  اَلِة َِبمص        ﴾َوأ ْوَصاِن
 [.31مرَل  ]
 ا من حيث التصرؼ إىل ثلثة أقساـ.: تنقسم كاف كأخواهت5أقسام كان وأخواتها 4
كىو ليس كداـ، فل يأٌب منها اؼبضارع كال األمر، فليس كداـ أفعاؿ جامدة تأٌب  يتصرف بحال: ما ال -أ

 فقط يف صيغة اؼباض .
أمسى، أضحى، ظل  : دبعٌت أنو تأٌب منو األفعاؿ الثلثة كى  كاف كأصبح،ما يتصرف تصرفا تاما -ب

 .بات كصار

                                                           
كال يزالوف: الواك عاطفة، كال يزالوف: فعل مضارع ناقص مرفوع بثبوت النوف ككاك اعبماعة اظبها، ـبتلفُت: خرب منصوب بالياء   1

 ألنو صبع مذكر سامل.
قالوا: فعل ماض، كالواك فاعل، لن: حرؼ نف  كنصب كاستقباؿ مبٍت على السكوف، نربح: فعل مضارع ناقص منصوب ب   2

 لن كاظبو ضمَت مستًت تقديره كبن، عليو: جار كؾبركر، عاكفُت: خرب نربح منصوب بالياء. 
تقديره أنت، ذاكر: خرب الفعل الناسخ  ال ناىية جازمة، تزؿ، فعل مضارع ناسخ ؾبزـك ب ال، كاظبو ضمَت مستًت كجوبا 3

  منصوب.
4
كاعبملة استئنافية، تا: التاء حرؼ جر كقسم، ا: لفظ اعبللة اسم ؾبركر بالتاء كاعبار كاجملركر  قالوا: فعل ماض، كالواك فاعل  

ره أنت، تذكر: فعل مضارع متعلق بفعل ؿبذكؼ تقديره أقسم، تفتأ: فعل مضارع ناقص من أخوات كاف كاظبو ضمَت مستًت تقدي
  مرفوع بالضمة، كفاعلو ضمَت مستًت تقديره أنت كاعبملة يف ؿبل نصب خرب تفتأ، يوسف: مفعوؿ بو منصوب.  

، ك كتاب جامع الدركس 145ىػ، دار الكتب العلمية، ص 1354أضبد اؽبامش ، القواعد األساسية للغة العربية، بَتكت:   5
 العربية، ككبو العربية.
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فعاؿ ضارع كال يأٌب منو األمر كىذه األدبعٌت أنو يأٌب منو اؼباض  كاؼب :يتصرف تصرفا ناقصاما  -ج
الناقصة ى : ما زاؿ، ما انفك، ما فتئ، ما برح كأفعاؽبا اؼبضارعة ى : ما يزاؿ، ما ينفك، ما يفتؤ، ما 

 يربح.
ا ألف السم كاف كأخواهت، يعطى  1كل ما تقدـ من أحكاـ الفاعل كأقسامو  أحكام اسم كان وخبرىا: -5

 ألنو شبيو باؼبفعوؿ بو. اػبرب لو حكمو، غَت أنو جيب نصب
قولو تعاىل:  غة العربية كمثاؿ ذلككىو كثَت يف اللٌ  ،يرد خرب الفعل الناقص لفظا مفردا :الخبر لفظ مفرد •
  [.15األحزاب ] 2﴾والََؤَُْسَمَََللاََِسَُؽَْوَََنََكََوََ ﴿
َُكََ﴿كمن شواىد ذلك يف القرآف قولو تعاىل:   :فعلية الخبر جملة • ََاَلَواَه ًَََ ٌََََُت َََوٍَُوَُؾََفَََصٍَكٌَََْمََُنَْؼَََنََوَْا اَمََََسَئَِْحَم
َُكََ َه ََوا كاألكثر يف اػبرب الذم ىو  . فل يتناىوف كيفعلوف يف ؿبل نصب اسم كاف.[79اؼبائدة ] 3﴾ونََوَُؾََفًَْ

 ضيا كحينئذ قد يقًتف بقد كقوؿ الشاعر: الفعل مضارعا كقد يأٌب الفعل ما صبلة فعلية أف يكوف
  اهلل نعمتهم            إذ ىم قريش وإذ ما مثلهم أحد قد أعاذفأصبحوا           

كما ديكن أف ال يقًتف بقد   بقد، فف  البيت السابق كرد خرب أصبح صبلة فعلية فعلها ماض إال أنو قد اقًتف
َ ﴿كقولو تعاىل: 

 
 [116اؼبائدة ] 4﴾َتََمَْوَِؽَََسَْلََفَََََُتَُوَْكََُُتَيَْنََُنَْا

 [92النحل  ] 1﴾ةمَ أ ََنَْمَََِبَرَْأ ََِهَََةٌَمَ أ ََونََكَُتَََنَْأ َ ﴿: كقد جعلوا من ذلك :الخبر جملة اسمية •

                                                           
 .فيمكن أف يكوف اسم كاف ضمَتا مستًتا أك متصل أك اظبا صرحيا  1
       ككاف: الواك استئنافية، ككاف فعل ماض ناقص، عهد: اسم كاف مرفوع بالضمة كىو مضاؼ، ا: لفظ اعبللة مضاؼ  2

 إليو، مسؤكال: خرب كاف منصوب بالفتحة. 
 يف ؿبل رفع اسم كاف، ال: حرؼ نف  مبٍت على السكوف، يتناىوف: كانوا: فعل ماض ناقص، ككاك اعبماعة ضمَت متصل مبٍت  3

فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف، ككاك اعبماعة فاعل، كاعبملة يف ؿبل نصب خرب كاف، عن منكر: جار كؾبركر، فعلوه: فعلوا: فعل 
  ئس: اللـ كاقعة يف جواب ماض مبٍت على الضم ككاك اعبماعة فاعل كاؽباء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو. لب

مقدر، كبئس: فعل ماض جامد يفيد الذـ مبٍت على الفتح، ما: اسم موصوؿ دبعٌت الذم يف ؿبل رفع فاعل، كانوا: فعل ماض 
 .كاعبملة يف ؿبل نصب خرب كافناقص  ككاك اعبماعة اسم كاف، يفعلوف: فعل مضارع مرفوع بثبوت النوف ككاك اعبماعة فاعل 

، كالتاء ضمَت متصل يف ؿبل رفع إف: حرؼ شر  4 ط جاـز مبٍت على السكوف، كنت: فعل ماض مبٍت على السكوف يف ؿبل جـز
اسم كاف، قلتو: فعل ماض مبٍت على السكوف كالتاء ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل، كاعبملة يف ؿبل نصب خرب كاف كاؽباء ضمَت 

الشرط، كقد حرؼ ربقيق، علمتو: فعل ماض مبٍت على السكوف متصل يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، فقد: الفاء كاقعة يف جواب 
 كالتاء ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل كاعبملة يف ؿبل جـز جواب الشرط،  كاؽباء يف علمتو يف ؿبل نصب مفعوؿ بو.
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فيكوف اعبار كاجملركر متعلق  كيأٌب خرب كاف كأخواهتا ؿبذكفا متعلق بو شبو صبلة  الخبر المحذوف:
 كقد يرد متعلق اػبرب  [ 7ىود  ] 2﴾َالاءَلَؽَََََُشَُصَْؼَََنََكََوََ ﴿ :كقولو تعاىلدبحذكؼ خرب الفعل الناقص  
َُنَُوََ ﴿قولو تعاىل: ظرفا، كشاىد ذلك من القرآف   [.119التوبة ]  3﴾نيكَِادَِامص ََػََمََواَوه

رأينا يف درس اؼببتدأ كاػبرب أنو توجد حاالت زبالف  4:تقديم وتأخير اسم الفعل الناقص وخبره -6
يتقدـ اؼببتدأ على اػبرب قد قبد حاالت يستوجب فيها تقدَل اػبرب، ككذلك اسم كخرب القاعدة، فبدال أف 

ألصل يف األفعاؿ الناقصة أف يتقدـ اظبها كيتأخر خربىا، لكن توجد حاالت يكوف فيها اػبرب الفعل فا
 ، كحاالت ديتنع فيها تقدَل اػبرب.مقدما على اسم الفعل الناقص

 :ديتنع تقدَل اػبرب على االسم امتناع تقديم الخبر: *
 كقوؿ الشاعر:  ى اسم الفعل الناسخ وخبرهإذا تساو  •

 5يوّ دُ ي عَ يقِ دِ صَ ى سَ مْ أَ                   نْ كِ لَ ي وَ دِ وُ  تُ صْ لَ خْ أَ           
ََتََُِْامحَََسََيَْؼََِمَُِْتَُاَلََصََنََاَكََمََوََ﴿كقولو تعاىل:   إذا كان الخبر محصورا:•

 
ََسَِْصَثََوَََءًَكََمََُال َا  [.35األنفاؿ ] 6﴾ ةًًَ

 :جيب تقدَل اػبرب على االسم وجوب تقديم الخبر: *
َاََلََذَِجََصَْجَ فََوََ ﴿متعلق بو شبو صبلة كاالسم نكرة ؿبضة:  إذا كان الخبر محذوفا •  1﴾صٌَمََجََََلََُنََكََاَوََصًَاَنََمََُِم
 .[34الكهف ]

                                                                                                                                                                                     
أف: حرؼ مصدرم كنصب مبٍت على السكوف، تكوف: فعل مضارع ناقص، أمة: اسم تكوف مرفوع بالضمة، ى : ضمَت  1

ل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، أرىب: خرب مرفوع بالضمة اؼبقدرة منعا من ظهور التعذر، كاؽب  أرىب صبلة اظبية يف ؿبل نصب خرب منفص
 تكوف.

ككاف : الواك عاطفة، ككاف فعل ماض ناقص، عرشو: عرش: اسم كاف كىو مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو، على اؼباء: جار كؾبركر،  2
 كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب كاف. 

ذكؼ ككونوا: الواك عاطفة، كونوا: فعل أمر ناقص مبٍت على حذؼ النوف، كالواك اظبها، مع: ظرؼ منصوب بالفتحة متعلق دبح 3
 خرب كونوا كمع مضاؼ، الصادقُت: مضاؼ إليو ؾبركر بالياء ألنو صبع مذكر سامل.

 ب كبو العربية.كتا عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، سعد عبد العزيز مصلوحينظر:    4
يف البيت جاء كل من اسم أمسى كخربه متساكياف حيث إهنما نكرة ككذلك قبدمها متساكياف يف اغبركة األعرابية لذلك  5

 يستوجب الًتتيب فتقدـ االسم كتأخر اػبرب.
كما: الواك استئنافية، كما حرؼ نف ، كاف: فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح، صلهتم: صلة: اسم كاف مرفوع، كصلة  6

كىم مضاؼ إليو،  عند: ظرؼ مكاف منصوب بالفتحة كىو مضاؼ، البيت: مضاؼ إليو ؾبركر، إال: أداة استثناء ال  مضاؼ
 عمل ؽبا ، مكاء: خرب كاف منصوب بالفتحة، الواك عاطفة، تصدية: اسم معطوؼ منصوب بالفتحة.
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َكََمََوََ ﴿: إذا حصر اسم الفعل الناقص • ََََِمَِوَْكَََاَبَوََحَََنََا
 
ََصَْكَََنَْمََِوهَُْحَُِصَدَْأ ََواامَُكَََنَْأ ََالَ ا ََُكَْتًَِ

 
َُا ٌَسَجََأ ََمَْن 

ََ  .[82 األعراؼ ] 2﴾ونصَُِ طََتًََ
 :إذا اشتمل االسم على ضمير يعود على الخبر •

 3ينٌ كِ مَ  انٌ كَ ا مَ نَ دَ نْ ى عِ وَ لهَ لِ               ى حَ ضْ أَ فَ  وهُ سُ ارِ حَ  قِّ لحَ لِ  انَ كَ               
أف يتوسط اػبرب بُت صبيع األفعاؿ الناسخة جيوز ك  :سخ واسموتوسط الخبر بين الفعل الناز واج *

َؽََلًَحَََنََكََوََ﴿: تعاىل كبو قولوكقد ترادفت الشواىد  ؛كأظبائها ََيََََْوََا َه كمنو قوؿ  [47الرـك  ] 4﴾نيٌَََِمَِالؤََْْصَُا
 شاعر:
 5مِ رَ الهَ وَ  تِ وْ المَ  ارِ كَ ادِّ بِ  وُ اتُ ذ  لَ          ُمنَـغ صةً  تْ امَ ا دَ مَ  شِ يْ لعَ لِ  بَ يْ طَ  اَل               

 :الناسختقديم الخبر على الفعل  *
كشاىد  ما عدا ليس على األرجح ؛جيوز أف يتقدـ اػبرب على األفعاؿ الناسخة العاملة من غَت شرط –

 ذلك قوؿ الشاعر:
 6ونُ كُ ا يَ رً يْـ خَ فَ  خلفٍ  ولِ ى طُ لَ عَ                    ثٍ اكِ نَ  نْ مِ  دُ عْ الوَ  قَ دَ ا صَ ذَ إِ              

 كشاىد ذلك قوؿ الشاعر: جيوز تقدَل خربىا عليها إذا كاف النف  بغَت ما ؛يف زاؿ كأخواهتا –
                                                                                                                                                                                     

ل يف ؿبل رفع فاعل، خلؽبما: خلؿ: ظرؼ كفجرنا: الواك عاطفة، فجرنا: فجر: فعل ماض مبٍت على الفتح، كنا: ضمَت متص 1
مكاف منصوب بالفتحة كىو مضاؼ، كمها: ضمَت متصل مضاؼ إليو، هنرا: مفعوؿ بو منصوب، ككاف: كالواك استئنافية، ككاف: 

     فعل ماض ناقص: لو: جار كؾبركر، كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب مقدـ: شبر: اسم كاف مؤخر مرفوع.
عاطفة، كما: حرؼ نف  مبٍت على السكوف، كاف: فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح، جواب: خرب كاف مقدـ  كما: الواك 2

: مضاؼ إليو، كىو مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو، إال: أداة استثناء تدؿ على اغبصر، أف: حرؼ  منصوب كىو مضاؼ، قومو: قـو
اسم كاف مؤخر، أخرجوىم:  فع تأكيل مصدر يف ؿبل ر ف كالفعل يفمصدرم كنصب ، قالوا: فعل ماض، ككاك اعبماعة فاعل كأ

أخرجوا: فعل أمر مبٍت على حذؼ النوف ككاك اعبماعة فاعل، كىم: مفعوؿ بو ، من قريتكم: جار كؾبركر، كقرية مضاؼ ككم: 
 مضاؼ إليو.

على  لكأما اسم كاف ىو حارسو حيث احتو  : قدـ اػبرب ىنا الذم يعترب ؿبذكفا كناب عنو اعبار كاجملركر كاف للحق حارسوه  3
 ضمَت يعود على اػبرب ألف الضمَت يعود على متقدـ كال يعود على متأخر.

ككاف: الواك عاطفة، ككاف فعل ماض ناقص، حقا: خرب كاف مقدـ منصوب، علينا: جار كؾبركر، نصر: اسم كاف مؤخر مرفوع  4
   لياء ألنو صبع مذكر سامل.بالضمة كىو مضاؼ، اؼبؤمنُت: مضاؼ إليو ؾبركر با

 حيث تقدـ خرب الفعل الناسخ كىو منغصة على اظبو لذاتو.  5
يعرب خَتا خرب يكوف مقدما عليو أم على الفعل الناسخ يكوف.  6  
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   1بِمْثِل َأْو َأْحَسَن ِمْن َشْمِس الضَُّحى                   فـََهائًِما َلن أَبـَْرَحاَمْو َعاِذلي              
ديتنع تقدَل خرب ماداـ عليو، كأجازكا توسط اػبرب بُت ما كداـ كعلى ذلك ديتنع أف تقوؿ: ال أخرج غزيرا  –

                      ما داـ اؼبطر كجيوز أف تقوؿ ال أخرج ما غزيرا داـ اؼبطر.
َْأ َوََ ﴿:يف قولو تعاىل :تقديم معمول الخبر * َُمَكَََُِسََفَُه ََه ًَ نلحظ أف أنفسهم  [177األعراؼ ] ﴾ونمَُوَِغَْوا

 .كىو يظلموف كصبلة يظلموف يف ؿبل نصب خرب كافكقع مفعوال بو منصوبا بالفعل اؼبتضمن يف صبلة اػبرب 
 2خصائص كان: -7
  بشرطين: 3أنها تزاد  –1
  .: ما كاف أصح علم من تقدـأن يكون بلفظ الماضي نحو •
مررت برجل كاف قائم، بُت اؼببتدأ كاػبرب زيد كاف بُت الصفة كاؼبوصوؼ  :أن تكون بين شيئين متالزمين •

 .قائم... كأكثر ما تزاد بُت ما كفعل التعجب مثل ما كاف أعدؿ من عمر
سر مسرعا إف  ذلك: ككثر ذلك بعد إف كلو الشرطيتُت فمثاؿ :تحذف كان واسمها ويبقى خبرىا  –2

كقوؽبم الناس ؾبزيوف بأعماؽبم إف خَتا فخَت كإف إف كنت ماشيا ك كالتقدير إف كنت راكبا  ؛راكبا كإف ماشيا
 .شرا فشر، أم إف كاف عملهم خَتا فجزاؤىم خَت كإف كاف عملهم شرا فجزاؤىم شر

: كذلك بعد أف اؼبصدرية أنها قد تحذف وحدىا ويبقى اسمها وخبرىا ويعوض منها ما الزائدة – 3
خر حذفت الـ التعليل ٍب حذفت كاف كبعد كاألصل ألف كنت ذا ماؿ تفت ،ما أنت ذا ماؿ تفتخرأ :كبو

حذفها انفصل الضمَت بعد اتصالو فصارت أف ما أنت فقلبت النوف ميما مدغمة كأدغمت يف ميم ما 
 .فصارت أما

: كذلك بعد إف الشرطية يف أنها قد تحذف ىي واسمها وخبرىا ويعوض من الجميع ما الزائدة – 4
 ىذا إف كنت ال تفعل غَته فحذفت كاف مع اظبها كخربىا كبقيت مثل قوؽبم افعل ىذا إما ال كاألصل افعل

الداخلة على اػبرب ٍب زيدت ما بعد إف لتكوف عوضا فصارت إف ما فأدغمت النوف يف اؼبيم بعد  ال النافية
 قلبها ميما فصارت إما.

                                                           
 ىائما ىو خرب مقدـ على الفعل الناسخ لن أبرحا.  1
 جامع الدركس العربية.مصطفى الغلييٍت، ينظر:   2
 .كمعٌت أف كاف زائدة أهنا ال تعمل شيئا 3
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فيقوؿ تقوؿ ال تعاشر فلنا فإنو فاسد األخلؽ  :أنها قد تحذف ىي واسمها وخبرىا بال عوض – 5
 اعباىل إٍل أعاشره كإف. أم كإف كاف فاسدىا.

ََوََ ﴿ :كمن ذلك من الفعل كان يجوز حذف نون المضارعة – 6 َََكَُأ ََمَْم ككذلك يف  [ 20مرَل ] 1﴾اَََََِت
ََْلََفََ ﴿اآلية الكردية:  َََمًََُ َُِؾَُفََيًَْ

 
 كيشًتط يف اغبذؼ: [ 85غافر ] 2﴾ماُنَُيََمَا

  حيذؼ نوف اؼباض  كال نوف األمر. فل :أن يكون الفعل مضارعا •

  مة اعبـز السكوف.أف تكوف علك  أن يكون مجزوما•

  : يكنو.مثل أن ال يتصل الفعل بضمير نصب •

 أال يقع بعده حرف ساكن. •

: يشًتط لزيادة الباء يف خرب كاف سبق نف  أك هن  كبو ما كنت زيادة الباء في خبر كان وليس  –7
ََأ َ ﴿حباضر، ال تكن بغائب، كأما شواىد ليس فمنها:  ََيََُْنََْأ ََلَؽَََرٍَادَِلََِتََِلََذََََسََُْم  .[40القيامة ] 3﴾َتَوَْيَال

   نماذج معربة: 

ََأ َ﴿ 1   [ 8التُت  ] ﴾نياكَِِالََََكَِحَْب َِتََللاَََُسََُْم

لفظ  اهلل:فعل ماض ناقص يدؿ على النف ،  ليس:اؽبمزة للستفهاـ التقريرم مبٍت على الفتح،  أليس:
الباء زائدة حرؼ مبٍت على الكسر ، أحكم: خرب  بأحكم:جللة اسم ليس مرفوع كعلمة رفعو الضمة، 

                                                           
حرؼ نف  كجـز كقلب، أؾ: فعل مضارع ناقص ؾبزـك ب مل كعلمة جزمو السكوف على النوف اذكفة  :كمل: الواك عاطفة، مل 1

 للتخفيف كاظبو ضمَت مستًت تقديره أنا ، بغيا: خرب أؾ منصوب.
عل مضارع ناقص ؾبزـك كعلمة جزمو السكوف على النوف اذكفة فلم: الفاء عاطفة، مل: حرؼ نف  كجـز كقلب، يك: ف 2

مفعوؿ بو، إدياهنم: إدياف: فاعل مرفوع كىو مضاؼ كىم مضاؼ  :للتخفيف كاظبو ضمَت شأف ؿبذكؼ، ينفعهم: فعل مضارع كىم
 إليو، كاعبملة يف ؿبل نصب خرب يك.

إشارة مبٍت يف ؿبل رفع اسم ليس كاللـ للبعد، كالكاؼ  أليس: اؽبمزة حرؼ استفهاـ كليس فعل ماض ناقص، ذلك: ذا اسم 3
للخطاب، بقادر: الباء حرؼ جر زائدة، قادر: خرب ليس منصوب بالفتحة اؼبقدرة منع من ظهورىا اشتغاؿ ال حبركة حرؼ اعبر 

نصبو الزائد، على: حرؼ جر، أف: حرؼ مصدرم كنصب مبٍت على السكوف، حيي : فعل مضارع منصوب ب أف كعلمة 
 الفتحة، كفاعلو ىو، اؼبوتى: مفعوؿ بو منصوب بالفتحة اؼبقدرة منعا من ظهور التعذر.  
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زائد كاعبملة ليس منصوب كعلمة نصبو الفتحة اؼبقدرة منع من ظهورىا اشتغاؿ ال حبركة حرؼ اعبر ال
 .مضاؼ إليو والحاكمين:من ليس كاظبها كخربىا ال ؿبل من اإلعراب كأحكم مضاؼ، 

َفََ ﴿ -2  [30الرـك  ] ﴾ونََحَُحَِْصَثََُنيََحَِوَََونََسَُمَْثََُنيََحََِللاََِانََحََحَْس ُ
     ظرؼ زماف مفعوؿ فيو  حين:لفظ جللة مضاؼ إليو،  اهلل:مفعوؿ مطلق منصوب،  سبحان:
 وحين تصبحون فعل مضارع تاـ كعلمة رفعو ثبوت النوف، كالواك يف ؿبل رفع فاعل. تمسون:منصوب، 

 إعراهبا كإعراب سابقتها. 
  أرميهم بثغرة نحره            ولبانِِو حتى تسرَبَل بالَدمِ  ما زلت -3

ما نافية ال عمل ؽبا، زلت: فعل ماض ناقص مبٍت على السكوف، كالتاء ضمَت متصل مبٍت على  ما زلت:
أرم : فعل مضارع مرفوع بالضمة اؼبقدرة على الياء كالفاعل ضمَت مستًت  أرميهم:الضم يف ؿبل رفع اظبها، 

جار  بثغرة:، تقديره أنا، كاؽباء ضمَت متصل مبٍت على الكسر ؼ ؿبل نصب مفعوال بو كاؼبيم للجمع
   كبر: مضاؼ إليو كىو مضاؼ كاؽباء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل جر  نحره:كؾبركر كثغرة مضاؼ، 

الواك حرؼ عطف، لباف: اسم معطوؼ على كبر ؾبركر بالكسرة، كاؽباء ضمَت متصل  ولبانو:باإلضافة، 
بٍت على الفتح فعل ماض م تسربل:حرؼ غاية كجر،  حتى:مبٍت على الكسر يف ؿبل جر باإلضافة، 
 جار كؾبركر. بالدم:الظاىر كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو، 

    و الشتاءُ مُ رَ هْ يَـ  الشيخَ  دفئوني                       فإن  أف الشتاءُ  إذا كانَ  – 4
فعل ماض تاـ  كان:ظرؼ متضمن معٌت الشرط مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب متعلق بأدفئوٍل،  إذا:
فعل أمر مبٍت  أدفئوني:، كالفاء رابطة للجواب، : فاعل مرفوع بالضمة الظاىرةالشتاء، على الفتح مبٍت

على حذؼ النوف، كالواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع فاعل كالنوف للوقاية كالياء ضمَت متصل يف ؿبل نصب 
ضارع فعل م يهرمو:اظبها منصوب،  الشيخ:الفاء للستئناؼ، إف: حرؼ مشبو بالفعل.  فإن:مفعوؿ بو، 

 فاعل مرفوع بالضمة. :الشتاءمرفوع بالضمة، كاؽباء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، 
 وقد صاَر ىذا الناُس إال أقّلهم               ذئابًا على أجسادىن  ثيابُ  –5

ىا  ىذا:: فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح الظاىر، صار، قد: حرؼ ربقيق، الواك: حسب ما قبلها وقد:
: بدؿ من ىذا مرفوع بالضمة، الناسللتنبيو، ذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع اسم صار، 
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خرب صار منصوب  ذئابا:مستثٌت بإال منصوب كىو مضاؼ كىم: مضاؼ إليو،  أقلهم:استثناء ،  أداة إال:
اسم ؾبركر بعلى كعلمة جره الكسرة، كاعبار  أجسادىن:حرؼ جر،  على:كعلمة نصبو الفتحة الظاىرة، 

بتدأ ثياب اذكؼ كجوبا تقديره ثياب كائنة على أجسادىن، كىن ضمَت مضاؼ كاجملركر متعلقاف خبرب اؼب
 مبتدأ مرفوع بالضمة. ثياب:إليو، 
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 كاد وأخواتها أو أفعال المقاربة –ب
 

كاد كأخواهتا أفعاؿ ناسخة ناقصة يأٌب االسم بعدىا مرفوعا كاػبرب   » وأخواتها:تعريف الفعل كاد  –أ
منصوبا، فه  سباثل كاف كأخواهتا يف الصفتُت السابقتُت، يف أهنا ناسخة ترفع  االسم كتنصب اػبرب كأهنا 

 1«ناقصة ال تكتف  باالسم اؼبرفوع بعدىا
 أقساـ ى :كاد كأخواهتا على ثلثة : أقسام كاد وأخواتها –ب
، كتدؿ على كأكشك كاد ككرب  أفعاؿ: كى  ما تدؿ على قرب كقوع اػبرب كى  ثلثة أفعال المقاربة: –1

و: كاد الفقر أف يكوف  إما قرب معٌت اػبرب من مسمى االسم كبك قرب اػبرب كبو: أكشك الفجر أف يطلع، 
 الكلجة الَتبوع : كفرا  كقوؿ

 وبضُ غَ  دٌ نْ ىِ  اةُ شَ قال الوُ  حينَ           وبُ ذُ من جواه يَ  بُ لْ القَ  بَ رَ كَ              
تستعمل ؼبقاربة حصوؿ الفعل، أم قارب اغبصوؿ كمل حيصل، تقوؿ كاد الطفل يغرؽ، أم أشرؼ  كاد:» 

: دنا كربكمعٌت   ...عليو، كى  أقرب من عسى إىل اغبصوؿ، كخربىا مضارع غَت مقًتف بأف يف الغالب
  قاربو، فكرب كقرب متشاهباف لفظا كمعٌت، كخربه قليل االقًتاف بأف مثل كاد...كقرب، ككارب الش ء 

معناىا يف األصل أسرع، كقد تشبو بكاد فَتاد هبا القرب فيجرد خربىا من أف، كبعضهم جيعلها  وأوشك:
 2«من قسم عسى للرجاء، كالكثَت يف خربىا أف يقًتف بأف ألهنا أبعد يف االستقباؿ من كاد...

َُكَج ََرَََسَؼََ ﴿كى  عسى، حرل، اخلولق، كتفيد رجاء كقوع اػبرب كما يف قولو تعاىل:  أفعال الترجي: –2

 ككذا يف البيت الشعرم: [ 8اإلسراء  ] 3﴾ُكََحََصٍََََْنَْأ َ
 قاولَ لَ اخْ دس وَ القُ  وعِ بُ خفقا             على رُ صر أن يَ الن   اءُ وَ ى لِ رَ حَ             

                                                           
 .274 صؿبمد عيد، النحو اؼبصفى،  1
2
 .39، ص القواعد كاؼبعاٍل كاإلعراب ذبمع بُت األصالة كاؼبعاصرةعل  أبو العباس، اإلعراب اؼبيسر دراسة يف ؿبمد  

عسى: فعل ماض ناقص جامد مبٍت على الفتح اؼبقدر منعا من ظهور التعذر كىو من أفعاؿ الرجاء، ربكم: رب اسم عسى  3
مرفوع كعلمة رفعو الضمة، ككم: ضمَت يف ؿبل جر مضاؼ إليو، أف: حرؼ نصب مبٍت على السكوف، يرضبكم: يرحم: فعل 

ملة يف ؿبل نصب خرب عسى، كصبلة عسى استئنافية ككم: ضمَت يف مضارع منصوب بأف كفاعلو ضمَت مستًت تقديره ىو، كاعب
 ؿبل نصب مفعوؿ بو.
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: استعملت فعل لرجاء حصوؿ الفعل يف اؼبستقبل تقوؿ عسى ؿبمد أف ينجح يف العاـ اؼبقبل... عسى »
صار خليقا كجديرا  "حرل"فهما فعلف شبيهاف بعسى يف اؼبعٌت كالعمل، فمعٌت  :"حرى واخلولق "كأما 

 1« افعوعل من الفعل خلق، أم صار خليقا أم جديرا... "اخلولق"باألمر، ك
  أفعال الشروع: –3
أنشأ  كى  ما يدؿ على الشركع كالبدء يف اػبرب كى : شرع ك »كقد بلغ هبا بعض العلماء أربعُت فعل  

َيََْلََفَِطََفََ ﴿كمن شواىدىا قولو تعاىل:  2«كعلق كطفق كأخذ كىٌب كبدأ كابتدأ كجعل كقاـ كانربل َانَِفََصَِا

 .22األعراؼ  3﴾ةي َاجلَََقَِرََوَََنَْاَمَِمََيَِْوََؽََ
 : 4أحكام االسم والخبر –ج
    اء اظبها على قلة ػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد ج ؛االسم مع أفعال المقاربة والرجاء والشروع يكون معرفة ال نكرةأن  •

 كمنو قوؿ الشاعر: ،نكرة
 رمْ تو أَ ليفَ ي خَ وم فِ ل يَ و كُ نو            لَ إِ  و اهللُ ي بِ أتِ يَ  فرجٌ ى سَ عَ            

          كقولو تعاىل:  أفعال ىذا الباب ال يكون إال جملة فعلية يتصدرىا فعل مضارعأن الخبر مع  •
َََاَودَُاَكََمََاَوََوََُبََُشََفََ ﴿ فاػبرب صبلة فعلية يف ؿبل نصب ى  اػبرب كيقل ؾبيئ خربىا  [ 71البقرة ] 5﴾ونوَُؾََفًَْ

 :لفظا مفردا كمن شواىده قوؿ رؤبة 
  ماائِ صَ ي عسيت نِّ كثرن إِ  تُ ائما       اَل ا دَ ي العذل ملحً ثرت فِ كْ أَ           

                                                           
1
 .40، ص عل  أبو العباس، اإلعراب اؼبيسرؿبمد   

2
 .151، ص أضبد اؽبامش ، القواعد األساسية للغة العربية  

االثنُت اسم طفق، خيصفاف: فعل كطفقا: الواك عاطفة، كطفقا: فعل ماض مبٍت على الفتح، كىو من أفعاؿ الشركع، كألف 3
طفق، كاعبملة معطوفة على ما قبلها، عليهما: جار  ب خربمضارع مرفوع بثبوت النوف، كألف االثنُت فاعل، كاعبملة يف ؿبل نص

 كرؽ: اسم ؾبركر كىو مضاؼ ، اعبنة: مضاؼ إليو ؾبركر. ،كؾبركر ، من حرؼ مبٍت على السكوف
 كتاب كبو العربية.سعد عبد العزيز مصلوح،   عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب،ينظر:  4
فذحبوىا: الفاء استئنافية حرؼ مبٍت على الفتح، كذحبوا: فعل ماض مبٍت على الضم التصالو بواك اعبماعة، كالواك ضمَت متصل  5

مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل، كاؽباء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، كما: الواك للحاؿ، كما: حرؼ نف  مبٍت 
قص مبٍت على الضم التصالو بواك اعبماعة كالواك ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع على السكوف، كادكا: فعل ماض نا

اسم كاد، يفعلوف: فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو ثبوت النوف ألنو من األفعاؿ اػبمسة، ككاك اعبماعة ضمَت متصل مبٍت على 
  كاد.السكوف يف ؿبل رفع فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل نصب خرب
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  كشاىد ذلك قوؿ الشاعر: ؛كما أنو كرد خرب  أخوات كاد صبلة اظبية
  يبرِ عها قَ تَ رْ مَ ار وَ كْ ى األَ لَ اد         إِ ني زيَ وص بَ لُ لت قُـ عَ جَ  دْ قَ وَ             

ككجو االختلؼ ىو أف خرب كاف  ؛فقلوص اسم جعل كمرتعها قريب صبلة اظبية يف ؿبل نصب خرب جعل
  :كأخواهتا ديكن أف يأٌب مفردا كصبلة فعلية كاظبية بل قيد

غَت أف توسطو بُت الفعل كاظبو  ؛األصل في خبر ىذه األفعال أن يتأخر عن الفعل الناسخ واسمو •
يف ؿبل نصب حيث اعبملة الفعلية من ينفذ كفاعلها الضمَت اؼبستًت  ،جائز كأف تقوؿ: يكاد ينفذ الصرب

 خرب مقدـ كالصرب اسم يكاد مؤخر عن خربه.
 [ 33ية ص اآل ] 1﴾اقيََؼَْالَ وَََوقَِمسَ اَِبَحًَْسَمََََقَفَِطََفََ ﴿كمنو قولو تعاىل:  يجوز حذف الخبر إذا علم •

كناصبو  فقولو مسحا ليس على ما يتوىم اؼبتوىم خربا مفردا عن الفعل طفق لكنو مفعوؿ مطلق منصوب.
كقد حذؼ نصب خرب  كاعبملة من الفعل كالفاعل كىو ضمَت مستًت يف ؿبل ؛تقديره ديسحفعل ؿبذكؼ 

 .لداللة اؼبصدر اؼبنصوب عليو
أف اػبرب مع أفعاؿ اؼبقاربة يأٌب على نوعُت األكؿ أف يكوف صبلة  سابقا رأينا: اقتران فعل الخبر بأن –د

فعلية كبو: كطفق خيصفاف عليهما من كرؽ اعبنة، كىو الشائع، كأما الثاٍل فقد يكوف مصدرا مؤكال من أف 
َكٍََََُنَْأ َََللاََُسَؼََ ﴿كالفعل اؼبضارع كبو قولو تعاىل:  َََف   [84النساء  ] 2﴾ واصَُفََنٍَََنََاذلَََِّسَب َت

دد بُت الوجوب كالقًتاف الفعل اؼبضارع بأف يف خرب ىذه األفعاؿ أحواؿ زبتلف باختلؼ الفعل، كتًت 
  كاالمتناع كاعبواز.

 .كاجب االقًتاف مع حرل كاخلولق، كبو: حرل األمية أف تزكؿ -أ »

                                                           
فطفق: الفاء عاطفة، كطفق: فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح كىو من أفعاؿ الشركع كاظبو ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو يعود  1

على سليماف، مسحا: مفعوؿ مطلق لفعل ؿبذكؼ أم ديسح مسحا، كالفعل اذكؼ مع فاعلو صبلة يف ؿبل نصب خرب طفق، 
  األعناؽ: اسم معطوؼ ؾبركر بالكسرة.بالسوؽ جار كؾبركر، الواك: عاطفة، 

عسى: فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح اؼبقدر للتعذر، كىو من أفعاؿ الرجاء، ا: لفظ اعبللة اسم عسى مرفوع كعلمة رفعو  2
الضمة، أف: حرؼ نصب مبٍت علة السكوف، يكف: فعل مضارع منصوب ب أف كعلمة نصبو الفتحة، كالفاعل ضمَت مستًت 

     تقديره ىو، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل نصب خرب عسى، كاعبملة من عسى كاظبها كخربىا يف ؿبل نصب  جوازا
حاؿ، بأس: مفعوؿ بو منصوب كعلمة نصبو الفتحة كىو مضاؼ، الذين: اسم موصوؿ مبٍت على الفتح يف ؿبل جر مضاؼ 

 ل.إليو، كفركا: فعل ماض مبٍت على الضم، ككاك اعبماعة: فاع
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 فبتنع االقًتاف مع أفعاؿ الشركع، كبو: بدأ الشجر يثمر -ب
 52يف خرب أكشك كعسى أف يقًتف اػبرب بأف كبو: فعسى ا أف يأٌب بالفتح اؼبائدة  الغالب -ج
 1«الغالب يف خرب ماد ككرب أال يقًتف اػبرب بأف كبو :كاد الصيف ينقض  -د
كقلتو كمن  هبا ) أم بأف ( يف كثرة االقًتاف كزبتلفجيوز مع بقية األفعاؿ اقًتاف فعل اػبرب بأف كذبرده منها، ك 

 نقسم ىذه األفعاؿ قسمُت.ٍب ت
 كىو:  ما يكثر اقتران فعل خبره ب أن –أ
 كشاىد ذلك قوؿ الشاعر: أكشك من أفعاؿ اؼبقاربة •
 عوا                                     نَ مْ يَ ملوا وَ وا أن يَ اتُ يل ىَ ا قِ ذَ وا       إِ شكُ وْ راب ألَ اس التُ الن   ئلَ سُ  وْ لَ وَ            
َََنَْأ َََللاََُسَؼََََلٌََجََِْبٌََصَفََ ﴿قولو تعاىل:  أفعاؿ الرجاء كمن شواىد ذلك:: من عسى • ََِثَب ًَ     2﴾َؾامََجََِبَِِِنَُ
 [ 83يوسف  ]

كاد كرب ككلمها من أفعاؿ اؼبقاربة كمن شواىد عدـ االقًتاف   :كىو أنما يقل اقتران فعل خبره ب  –ب
 ككذلك قوؿ الشاعر  [ 20البقرة  ] 3﴾َهَُارَََصَتَْأ ََُفَطََيَََُْقَامَبََْدَُكٍََََ ﴿قولو تعاىل: 

 وبضُ ال الوشاة ىند غَ ين قَ ذوب       حِ ن جواه يَ لب مِ القَ  ربَ كَ           
         اربة كالرجاء كالشركع زبتلف من حيث اقًتاف خربىا ػػػػػػػػػػػػػػا سبق لنا بيانو فإف أفعاؿ اؼبقػػػػػػػػػػػػػػػم كمن خلؿ

  أدناه يبُت لنا ذلك:بأف، كالشكل 
 
 

                                                           
 .148عاطف فضل ؿبمد، النحو الوظيف ، ص   1
       عسى: فعل ماض جامد مبٍت على الفتح اؼبقدر للتعذر كىو من أفعاؿ الرجاء، ا: لفظ اعبللة اسم عسى مرفوع 2

ؿبل بالضمة، أف: حرؼ نصب مبٍت على السكوف، يأتيٍت: يأٌب: فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاىرة، كفاعلو ىو كاعبملة يف 
نصب خرب عسى كالنوف للوقاية كالياء ضمَت متصل مفعوؿ بو، هبم: جار كؾبركر متعلق بالفعل يأٌب، صبيعا: حاؿ منصوب 

 بالفتحة.
       يكاد: فعل مضارع ناقص مرفوع كعلمة رفعو الضمة كىو من أفعاؿ اؼبقاربة، الربؽ: اسم يكاد مرفوع كعلمة رفعو  3

مرفوع كعلمة رفع الضمة، كالفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف الضمة، خيطف: فعل مضارع 
ؿبل نصب خرب يكاد. أبصارىم: أبصار: مفعوؿ بو منصوب كعلمة نصبو الفتحة، كىو مضاؼ، كىم ضمَت متصل مبٍت على 

  السكوف يف ؿبل جر مضاؼ إليو.
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 1أفعال المقاربة والرجاء والشروع
 اقتران فعل الخبر ب أن وتجرده منها 

 
 فبتنع االقًتاف                         جواز االقًتاف كالتجرد                                كاجب االقًتاف 

                                                               حرل، اخلولق                                 أفعاؿ الشركع                        
 قليل االقًتافكثَت االقًتاف                                                                                    

     كاد، كرب     أكشك، عسى                                                                             
كاستثٍت  ؼباض أفعاؿ ىذا الباب جامدة ملزمة صورة ا :المتصرف وغير المتصرف من أفعال المقاربة ه

     يكاد  ناقصا، فجاء منهما صورة اؼبضارع كاد كأكشك، فقد تصرفا تصرفا  من ذلك فعلف مها:
ًََُُِتٍَََْزَََدَُكٍََََ ﴿قولو تعاىل:  مواضع كركدىاكمن  كيوشك، ََئيَوََضَِا َََوَْم َََمَْم . [ 35سورة النور ] 2﴾َرٌَجَََََُسَْسََمَْث

 "يوشك أف ينزؿ فيكم عيسى بن مرَل حكما عدال  "ككذا يف اغبديث النبوم الشريف: 
يراد بالنقص ىنا أف يكوف الفعل غَت مكتف باالسم اؼبرفوع بعده، كما  :ونقصان أفعال المقاربة تمام -و

َمَِوَْاملَََءَِاَلَؤََََُُالَِمََفََ ﴿كبو:  يكوف خالصا إلفادة معٌت اؼبقاربة أك الرجاء أك الشركع من غَت داللة على اغبدث
َََونََدَُكٍَََََاَلَ الفعل التاـ فهو الفعل الذم يكتف  باؼبرفوع بعده، كتتم بو . أما [ 78النساء  ] 3﴾اًثََسَِحَََونََُِلََفًَْ

 "أف كالفعل اؼبضارع "فائدة الكلـ كيتحقق سباـ الفعل بًتكيب جييئ الفعل فيو مسندا إىل مصدر مؤكؿ من

                                                           
1
 .194، ص2، جب كبو العربيةكتا العزيز مصلوحعبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، سعد عبد  

يكاد: فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة، زيتها: زيت: اسم يكاد مرفوع بالضمة، كىا: ضمَت متصل مضاؼ إليو، يضيئ: فعل  2
ف  لو: شرطية غَت جازمة، مل: حرؼ نصب خرب يكاد، كلو: الواك للحاؿ، مضارع مرفوع بالضمة، كفاعلو ىو كاعبملة يف ؿبل ن

   كجـز كقلب مبٍت على السكوف، سبسسو: منسس: فعل مضارع ؾبزـك ب مل كعلمة جزمو السكوف كاؽباء ضمَت متصل مفعوؿ 
 بو، نار: فاعل مرفوع بالضمة، كجواب ؿبذكؼ. 

يو، كأكالء: اسم فما: الفاء استئنافية، كما اسم استفهاـ مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ، ؽبؤالء: اللـ حرؼ جر، كىا للتنب 3
: بدؿ ؾبركر كعلمة جره الكسرة، ال  إشارة مبٍت على الكسر يف ؿبل جر باللـ، كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب، القـو
يكادكف: ال: حرؼ نف  مبٍت على السكوف، يكادكف: فعل مضارع ناقص مرفوع كعلمة رفعو ثبوت النوف، ككاك اعبماعة اسم 

ضارع مرفوع كعلمة رفعو ثبوت النوف، ككاك اعبماعة فاعل كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل نصب خرب يكادكف، يفقهوف: فعل م
 يكادكف، حديثا: مفعوؿ بو منصوب. 
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َََنََْأ ََسَؼََ ﴿كبو قولو تعاىل:  َأ َيََؾََفََيًَْ َََوَْا كتنقسم أفعاؿ ىذا الباب إىل  [ 21يوسف  ] 1﴾َاَلََوٍََََُشََزَِت َه
 قسمُت: 

صبيع ك حرل من أفعاؿ الرجاء،  ."من أفعاؿ اؼبقاربة  "كى : كاد، كرب  أفعال تكون ناقصة أبدا -1
 أفعاؿ الشركع.

، كى : أكشك من أفعاؿ اؼبقاربة، عسى كاخلولق من أفعاؿ الرجاء، كمن أفعال تكون ناقصة أو تامة -2
 «عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها.يوشك أن تداعى  »شواىد ذلك: 

يوشك: فعل تاـ مرفوع مفيد للمقاربة، أف تداعى: يف تأكيل مصدر كىو يف ؿبل رفع فاعل، كتقدير الكلـ: 
َْْيٌَذَََوَََُُاَوََئًََُْواَشَََُُصََكَْتَََنََْأ ََسَؼََوََ ﴿ كيف اآلية الكردية يوشك تداع  األمم عليكم. أم اقًتب ذلك األمر.

فف  اآلية: عسى: فعل تاـ مبٍت على الفتح اؼبقدر، مفيد للرجاء، أف تكرىوا: يف  [ 216البقرة  ] ﴾ ُكَمََ
كالنقص، أما  كالشاىد األكؿ فيما سبق حيتمل الفعل يوشك فيو التماـ .تأكيل مصدر كىو يف ؿبل رفع فاعل

 سخ، األمم: اظبو التماـ فقد سبق بيانو، كأما النقص فيكوف على الوجو اآلٌب: يوشك فعل مضارع نا
مم مؤخر، أف تداعى: مصدر مؤكؿ يف ؿبل نصب خرب، كفاعل تداعى ضمَت مستًت يعود على االسم األ

  أما الشاىد الثاٍل فل حيتمل إال التماـ، كقد مضى بيانو. اؼبتأخر لفظا، كاؼبتقدـ رتبة.
 :نماذج لإلعراب

 [79اإلسراء ] ﴾َؼَسَأ ْنًََْحَؾثََمََرت َمََمَلاًماََمْحُموَدا لَََلًَفَََِجََِتََسَْجَ َِتََفَََلَََِْانو ََنََمَِوََ ﴿: قاؿ تعاىل -1
الفاء عاطفة، هتجد: فعل أمر  فتهجد:اسم ؾبركر بالكسرة،  الليل:الواك عاطفة، كمن حرؼ جر،  ومن:

مفعوؿ مطلق ألنو مصدر دبعٌت هتجدا أم تنفل  نافلة:جار كؾبركر،  بو:كفاعلو ضمَت مستًت تقديره أنت، 
فعل ماض تاـ مبٍت على الفتح اؼبقدر للتعذر، أف: حرؼ  عسى: جار كؾبركر متعلق بنافلة. ، لك:نفل

يبعث: فعل مضارع منصوب ب أف كالكاؼ ضمَت يف ؿبل  يبعثك:مصدرم كنصب مبٍت على السكوف، 
رب: فاعل  ربك:ؿ عسى كصبلة عسى استئنافية،  نصب مفعوؿ بو، كأف كالفعل يف تأكيل مصدر فاعل

                                                           
عسى: فعل ماض جامد مبٍت علة الفتح اؼبقدر منعا من ظهور التعذر، كىو من أفعاؿ الرجاء كاظبو ضمَت مستًت تقديره ىو،  1

السكوف، ينفعنا: ينفع: فعل مضارع منصوب ب أف كفاعلو ىو كاعبملة يف ؿبل نصب خرب عسى كنا  أف: حرؼ نصب مبٍت على
مفعوؿ بو، أك: حرؼ عطف، نتخذه: نتخذ: فعل مضارع منصوب بالعطف على ينفع، كفاعلو ضمَت مستًت تقديره كبن، كاؽباء 

 مفعوؿ بو أكؿ، كلدا: مفعوؿ بو ثاف منصوب.
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حاؿ منصوب بالفتحة، أك  مقاما:يبعث كىو مضاؼ كالكاؼ ضمَت متصل يف ؿبل جر مضاؼ إليو، 
  صفة منصوبة كعلمة نصبها الفتحة.  محمودا:مفعوؿ مطلق لفعل ؿبذكؼ، أم تقـو مقاما، 

ََاَلَ ﴿:قاؿ تعاىل -2 َُكٍََََُنَْأ َََسَؼَََمٍَوَْكَََنَْمََِمٌَوَْكَََصَُرََسٌََْ  [ 11اغبجرات ] ﴾مّْنَُاَمَِْْيًَواَذََوه
جار كؾبركر.  من قوم:كفاعل مرفوع،  قوم:، فعل مضارع ؾبزـك ب ال اللـ جازمة، يسخر:يسخر:  ال 

فعل مضارع ناسخ منصوب بأف  يكونوا: حرؼ مصدرم كنصب كاستقباؿ. . أن:فعل ماض تاـ عسى:
خرب يكوف  خيرا:كعلمة نصبو حذؼ النوف كالواك ضمَت متصل يف ؿبل رفع اظبو كاأللف الفارقة، 

جار كؾبركر متعلقاف باسم التفضيل خَتا كأف يكوف يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع فاعل  منهم:منصوب، 
 للفعل عسى  كال جيوز يف عسى إال كجو التماـ.

ََوََ ﴿تعاىل:  كقاؿ -3 َََاكٌََََتَْح َجَََنََْأ َاَلََوَْم َتََََتَسَْنََِسَْلََم
 
 [74اإلسراء  ﴾] َاَلَوَِاَكََئًََُْمَشََيَِْهََصهنَا

حرؼ مصدرم كنصب مبٍت على  أن:لوال: حرؼ امتناع لوجود مبٍت على السكوف، الواك عاطفة  :الولو 
فاعل، كالكاؼ مفعوؿ بو، كأف كالفعل يف تأكيل مصدر يف ؿبل  ثبتنا: فعل ماض، كنا ثبتناك:السكوف، 
اللـ كاقعة يف جواب لوال، كقد حرؼ ربقيق مبٍت  لقد:كاػبرب ؿبذكؼ كجوبا تقديره موجود،  رفع مبتدأ

فعل ماض ناقص مبٍت على السكوف كالتاء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع اسم   كدت:على السكوف، 
جار كؾبركر متعلق بالفعل  إليهم:اعلو أنت كاعبملة يف ؿبل نصب خرب كاد، فعل مضارع، كف تركن:كاد، 
صفة منصوبة كعلمة نصبها  قليال:مفعوؿ مطلق نائب عن اؼبصدر منصوب بالفتحة،  شيئا:تركن، 
  الفتحة. 

 [ 8اؼبلك  ]  ﴾ظََْامََََنَََمَِّيَمََثَََدَُكََتََ ﴿كقاؿ تعاىل:  -4
ود فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة كىو من أفعاؿ اؼبقاربة كاظبو ضمَت مستًت جوازا تقديره ى  يع تكاد:

جار كؾبركر  من الغيظ:فعل مضارع، كفاعلو ى ، كاعبملة يف ؿبل نصب خرب كاد،  ، تميز:على جهنم
على  أم تكاد جهنم تتقطع كينفصل بعضها من بعض من شدة غضبها ،كاعبار كاجملركر متعلق بتميز

 الكفار.
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َََللاََِسَُحَْؼَََامََلاَكَََََُه َأ َوََ ﴿قاؿ تعاىل:  -5 َِمَحَساَوٍَُؼَُسًَْ َِ َْ َ  [19اعبن  ] ﴾َكُدواٍََُكوهُوَنَؽَو
ظرؼ زماف دبعٌت حُت تضمن معٌت الشرط  لما:الواك عاطفة، كأف حرؼ توكيد كنصب كاؽباء اظبها،  وأنو:

فاعل مرفوع  عبد:فعل ماض مبٍت على الفتح،  قام:مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب متعلق جبوابو كادكا، 
فعل مضارع مرفوع بالضمة اؼبقدرة  :هيدعو لفظ جللة مضاؼ إليو، يدعوه:  اهلل:بالضمة كىو مضاؼ، 

فعل ماض ناقص مبٍت على  كادوا:منعا من ظهور الثقل، كفاعلو ضمَت مستًت تقديره ىو كاؽباء مفعوؿ بو. 
 عليو:فعل مضارع ناقص مرفوع بثبوت النوف، ككاك اعبماعة اظبو،  يكونون:الضم، ككاك اعبماعة اسم كاد، 
 يكونوف كاعبملة يف ؿبل نصب كادكا.خرب  لبدا:جار كؾبركر متعلق ب لبدا، 

 عوانَ مْ يَ لوا وَ مَ ن يَ وا أَ اتُ ىَ  يلَ ا قِ ذَ كوا      إِ شَ وْ اب أَلَ رَ اس التـُّ الن   لَ ئِ و سُ لَ وَ  :قاؿ الشاعر -6
، حسب ما قبلها :الواك ولو: نائب  الناس:فعل ماض مبٍت للمجهوؿ،  سئل:، لو: حرؼ شرط غَت جاـز

      اللـ: كاقعة يف جواب  ألوشكوا: مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة، التراب:فاعل مرفوع بالضمة، 
كالواك ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب اسم  ،لو، أكشكوا: فعل ماض ناقص مبٍت على الضم الظاىر

فعل أمر  ىاتوا:فعل ماض مبٍت للمجهوؿ،  قيل:ظرؼ متضمن معٌت الشرط متعلق بيميلوا،  ، إذا:أكشك
حرؼ مصدرم  أن:النوف، كالواك: ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع فاعل كاأللف للتفريق،  حذؼبٍت على م

نصوب بأف كعلمة نصبو حذؼ النوف كالواك ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع فعل مضارع م يملوا:كنصب، 
يلوا معطوفة على دي ويمنعوا:فاعل، كاأللف للتفريق كاؼبصدر من أف كما بعدىا يف ؿبل نصب خرب أكشك، 

 فه  مثلها. 
   يكوُن وراَءُه فرٌج قريبُ  عسى الكرُب الذي أمسيُت فيو       شاعر: قاؿ  -7

  اظبها مرفوع، الذم اسم موصوؿ صفة  الكرب:فعل ماض ناقص مبٍت على الفتح اؼبقدر،  عسى:
 ركرجار كؾب فيو:فعل ماض ناقص، كالتاء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع اسم أمسى،  أمسيت:للكرب، 

ظرؼ مكاف مفعوؿ فيو  وراءه:فعل مضارع ناقص،  يكون:كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب أمسى، 
اسم يكوف  فرج:منصوب كالظرؼ متعلق دبحذكؼ اػبرب تقديره كائن ككراء كمضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو، 

الضمة الظاىرة صفة لفرج مرفوعة كعلمة رفعها  قريب:مرفوع كعلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، 
 على آخره.
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 : كادِت النفُس أن تفيَض عليو          إذ غدا َحْشَو ريطٍة وبرودشاعرقاؿ  -8

حرؼ  أن:اظبها مرفوع،  النفس:ماض ناقص مبٍت على الفتح الظاىر كالتاء للتأنيث،  فعل كادت:
تقديره ى ، كأف كما مستًت فعل مضارع منصوب بأف كفاعلو ضمَت  تفيض:مصدرم كنصب كاستقباؿ، 

 ظرؼ زماف  متعلق بتفيض.       إذ:، ار كؾبركرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج عليو:ا مصدر مؤكؿ يف ؿبل نصب خرب كاد، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعدى
دبعٌت صار مبٍت على الفتح اؼبقدر منعا من ظهوره التعذر، كاظبها ضمَت مستًت  فعل ماض ناقص غدا:

مضاؼ  ريطة:خربىا منصوب كعلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ،  حشو:تقديره ىو، 
   كمعطوؼ على ريطة ؾبركر.  وبرود:إليو، 
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 بليس وف المشبهاتحر ال -ج

 اؼبفيدة للنف  تقـو عند طائفة من العرب بالعمل نفسو، ككاف األصل »ى  ؾبموعة من اغبركؼ  تعريفها:
األحرؼ: إهنا أحرؼ مشبهة ب كاف غَت أهنا ضبلت على أقرب األفعاؿ الناسخة شبها أف يقاؿ يف ىذه 

س تنف  فجميعها مثل لي ،هبا، كىو ليس ألهنا ال تشبو كاف يف العمل على حُت تشبو ليس يف العمل كاؼبعٌت
 1«ما، وال، وإن، والت.إال بقرينة تفيد غَت ذلك:  اتصاؼ االسم باػبرب للحاؿ

  ما النافية: -1
ما النافية عند اغبجازيُت كليس، إف تقدـ االسم، كمل يسبق بإف كال معموؿ اػبرب إال  »  :التعريف بها -أ

 أٌب ما النافية يف كلـ العرب على صورتُت:ت 2« ظرفا أك جارا كؾبركرا، كال اقًتف اػبرب بإال كبو ما ىذا بشرا
ليس، ترفع اؼببتدأ كيكوف  كتكوف فيها ما ناسخة عاملة عمل ،كأىل هتامة كقبد عند اغبجازيُت: األولى *

 .كتنصب اػبرب كيكوف خربا عنها اظبا ؽبا
ََُمَََللََِاَشَحَََنََوَْكَُوََ ﴿غتُت قولو تعاىل: كقد جاء على اللٌ  ،لمى كتكوف نافية بل عى  عند بٍت سبيم الثانية: * اَشََاَ

ََ  :بقراءتُت [ 31يوسف  ] 3﴾اَشََث
كفيها تكوف ما نافية ناسخة كىذا اظبها  ،بنصب بشرا على لغة أىل اغبجاز كمن تبعهم :األولىالقراءة •

  يف ؿبل رفع كبشرا خرب عنها منصوب.
كىذا مبتدأ يف ؿبل رفع كبشر  ،كفيها تكوف ما نافية مهملة ،برفع بشر على لغة بٍت سبيم الثانية:القراءة •

  .خرب عن اؼببتدأ مرفوع
إلعماؿ ما النافية عمل ليس شركط إذا زبلف كاحد منها أمهلت كأفادت النف  اجملرد  شروط إعمالها: -ب

 أحدىا أف يكوف اظبها مقدما كخربىا مؤخرا، كالثاٍل أف »:ى  بل عمل عند اعبميع باتفاؽ كىذه الشركط

                                                           
 .145، ص 2كبو العربية، ج  1
 .143ابن ىشاـ األنصارم، سرح قطر الندل كبل الصدل، ص   2
كقلن: الواك عاطفة، قلن: فعل ماض كنوف النسوة فاعل، حاش: مفعوؿ مطلق لفعل ؿبذكؼ منصوب بالفتحة، : اللـ حرؼ  2

ٍت على السكوف، كتسمى ما اغبجاية، ىذا: اؽباء جر، ا: لفظ جللة اسم ؾبركر بالكسرة، ما: نافية تعمل عمل ليس حرؼ مب
  للتنبيو، كذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع اسم ما، بشرا: خرب ما منصوب بالفتحة.
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 كليس ظرفا كال جارا ال يقًتف االسم بإف الزائدة، كالثالث أال يقًتف اػبرب بإال، كالرابع أال يليها معموؿ اػبرب
 2كىناؾ من أضاؼ شرطا آخر كإليك تفصيل يف ىذه الشركط 1«كؾبركرا
 بإعماؿ ما كإعراب منتصرا خربا  ما منتصرا الباطل :فل جيوز أف يقاؿ :أال يتقدم الخبر على االسم

كيف ىذا تكوف ما غَت عاملة كمنتصر خربا مقدما عن  الباطلُ  ما منتصرٌ كإمنا صواب القوؿ ىو: مقدما 
 اؼببتدأ الذم ىو الباطل.

  كمن شواىد ذلك قوؿ الشاعر:  :يزاد بعدىا إنأال 
 م الخزف تُ نْـ كن أَ لَ ريف وَ  صَ اَل وَ         ىبتم ذَ نْ ن أَ ا إِ مَ انة دَ ي غَ نِ بَ            
  مبتدأ كخرب.ما نافية غَت عاملة، إف زائدة، أنتم ذىب فف  البيت: 

كمن  ،فإذا انتقض النف  بعدىا ب إال بطل عملهاأم أف ال يقًتف اػبرب بإال،  :أن تبقى مفيدة للنفي
َْاَأ َمََ ﴿شواىد قولو تعاىل:  َُتَه

 
َََال ََا   [15يس اآلية  ] 3﴾ايََوَُثَْمَََِشٌَث

 إال إذا كاف ىذا اؼبعموؿ اؼبقدـ شبو صبلة أم ظرفا أك جارا  ؛أال يتقدم معمول خبرىا على الخبر
 كؾبركرا كينشأ عن ذلك أمور:

جيب  بل ؛ال جيوز فيو إعماؿ ما كنصب سالك على أنو خرب ؽبا ما سبيل الشر أنا سالك :أف يف قولك -
  ل عمل ما.كذلك ألف سبيل مفعوؿ بو للخرب سالك كقد تقدـ عليو فأبط ،رفعو على أنو خرب للضمَت أنا

 :بإمهاؿ ما   مسافر ما ما أخوك :كإمنا الصواب ما ما أخوك مسافرا :فل جيوز أف يقاؿ أال تتكرر ما
 كليس ىذا الشرط دبسلم عند اعبميع فقد جاءت ما مكررة عاملة يف قوؿ الراجز: 

 ماا فَ أسيً ى تَ سَ ك األَ نسَ  يَ اَل 
 امستعصمَ  ن حمام أحدٌ ا مِ مَ 

 اؼبكررة كنصب مستعصما خربا عنها. حيث رفع أحد اظبا ؼبا

                                                           
1
ىػ، دار 1382، إيرا: 1ابن ىشاـ األنصارم، شرح شذكر الذىب يف معرفة كلـ العرب، تح: ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد، ط 

 .222، ص كالنشرالكوخ للطباعة 

 .، بتصرؼ2كبو العربية، ج  2
 .كيف اآلية ما نافية مهملة، أنتم مبتدأ، إال أداة حصر ال عمل ؽبا بشر خرب عن اؼببتدأ أنتم  3
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 :ال العاملة عمل ليس -2
لنف ، كقد تكوف عاملة رافعة اظبا كناصبة تأٌب ال يف الكلـ كقد تكوف مهملة تفيد ؾبرد ا » مفهومها: -أ

عند خربا، كجيرم على ال النافية ما جيرم على ما النافية على النحو الذم بيناه  فيما سبق فه  عاملة 
كال ىذه زبالف ليس من ثلث  » إذ قبد اختلفا بُت ال كليس .1« اغبجازيُت مهملة عند بٍت سبيم

جهات: إحداىا: أف عملها قليل، حىت ادع  أنو  ليس دبوجود، الثانية: أف ذكر خربىا قليل، حىت إف 
الزجاج مل يظفر  بو، فادعى أهنا تعمل يف االسم خاصة كأف خربىا مرفوع... أهنا التعمل إال يف 

 2«النكرات...
 ال من شركط حىت تكوف عاملة كبياهنا كما يأٌب: ػػػػػػالبد ل شروط عملها: -ب
 ككذلك قوؿ الشاعر: ؛كمثاؿ ذلك ال رجل أفضل منك  :كرتينأن يكون اسمها وخبرىا ن 

 يناصِ الكماة حَ صنا بِ بوئت حِ  صاحٌب غيَر خاذٍل            فَ ذ اَل إِ  رتكَ صَ نَ          
 اعبعدم: كما أجاز بعضهم عملها يف اؼبعرفة كاحتج ببيت النابغة

 يا راخِ تَ ا مُ ن حبهَ  عَ اَل ا وَ واىَ يا        سِ اغِ نا بَ  أَ اَل  لبِ واد القَ حلت سَ وَ           
 كال جيوز  ،قائما ال رجله  :تقوؿفإف تقدـ اػبرب عن االسم نقض عملها  أال يتقدم خبر ال على اسمها

 أف تقوؿ ال قائما رجل.
  فإذا جاءت اعبملة  ؛ال رجل إال أفضل منك :جيوز أف تقوؿفل يشترط أيضا أال ينتقض النفي ب إال

على ىذه الصورة بطل عمل ال كصارت اعبملة: ال رجل إال أفضل منك كذا برفع اػبرب أفضل ألنو حينئذ 
ككذلك إذا نقضت النف  بإال بطلت اؼبشاهبة بينهما ألف النف  قد زاؿ، فتقوؿ إذا  »يكوف خربا عن اؼببتدأ.
      فهذا اظبها كبشرا  ﴾را شى ا بى ذى ا ىى مى ﴿لشيئُت، ما زيد قائما، كعليو قولو تعاىل: تعرل من ىذىُت ا

ا إال نى ري مٍ ا أى مى كى  ﴿خربىا، كتقوؿ مع تقدـ اػبرب: ما قائم زيد، كمع إال: ما زيد إال قائم قاؿ ا تعاىل: 
 3«ألف اؼبشاهبة  بينو كبُت ليس قد زالت كىو النف  ﴾دةاحً كى 

                                                           
 .160، ص 2كبو العربية، ج  1
ىػ، 1421، الكويت: 1ابن ىشاـ األنصارم، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، تح: عبد اللطيف ؿبمد اػبطيب، ط  2

 71، 70ص  3ـ، السلسلة الًتاثية،  ج2000
 .198ابن الدىاف، شرح الدركس يف النحو، ص   3
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  كمنو قوؿ سواد بن قارب الصحايب:  الباء في خبر ال مجرورا بالباء الزائدةزيادة 
  اربواد بن قَ ن سَ يال عَ تِ فَ  غنمُ بِ           اعةفَ و شَ  ذُ اَل  ومَ ا يَ فيعً ي شَ ن لِ كُ فَ          

  إن النافية: -3
أجاز بعض العلماء إعماؿ إف النافية إعماؿ ليس فًتفع اظبا كتنصب خربا كإعماؽبا  » التعريف بها: -أ

 1«قليل كقد جاء ذلك يف لغة أىل العالية قالوا: إف أحد خَتا من أحد إال بالعافية 
 كإلعماؽبا شرطاف:: شروط إعمالها -ب
 الًتتيب فيذكر االسم أكال ٍب يليو اػبرب كال جيوز أف يتقدـ اػبرب على االسم. 
  :أال ينتقض النف  بعدىا ب إال كإال بطل عملها ككاف ما بعدىا مبتدأ كخربا كمنو قولو تعاىل﴿ َ

 
اَشَََََُنَْا

َ
 
 [ 31يوسف اآلية  ] 2﴾َيٌَصَِنََََلٌََمََالَّا

 تعمل إف يف اؼبعرفة كالنكرة على السواء مثاؿ ذلك: 
 نكرة + نكرةإف رجل قائما، 
 معرفة + نكرة إف زيد قائما، 
 معرفة + نكرة إف زيد القائم

 :الت -4
الت يف لغة اعبميع، كال تعمل إال يف اغبُت بكثرة، أك الساعة أك األكاف بقلة، كال جيمع  » :التعريف بها -أ

ََمٌَاص ﴿بُت جزأيها، كاألكثر كوف اذكؼ اظبها، كبو:  َِحنَي تتكوف الت من حرفُت  ال  3«﴾َوالَت
 كاختلف العلماء يف إعماؽبا: الت، فأصبحت النافية كزيد عليها تاء التأنيث

 ل شيئا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمذىب األخفش أهنا ال تعم ،ل عمل ليس فًتفع اظبا كتنصب خرباػػػػػاعبمهور أهنا تعممذىب 
 كمن صفاهتا يف العمل:

                                                           
 .2ينظر: كبو العربية، ج  1
إال: أداة حصر، ملك: خرب اؼببتدأ ،ىذا: اؽباء للتنبيو، ذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ، إف: نافية مهملة 2

 مرفوع. كرَل: نعت مرفوع.
ىػ، دار 1382، إيرا: 1ابن ىشاـ األنصارم، شرح شذكر الذىب يف معرفة كلـ العرب، تح: ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد، ط 3

 221الكوخ للطباعة كالنشر، ص 
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 فقط. اظبها كخربىا بل يذكر أحدمها بعد الت ال جيتمع *
 .اػبرب أف حيذؼ االسم كيبقىالعرب الشائع يف كلـ أف  *
فقد  [ 3ص اآلية  ] ﴾اصٌََمَََنيََحََِِتَالَّوََ ﴿كمن شواىدىا قولو تعاىل:  أهنا ال تعمل يف غَت اغبُت. *

حذؼ االسم كىو اغبُت كبق  اػبرب حُت مناص كالتقدير: كالت اغبُت حُت مناص أما شاىد حذؼ اػبرب 
أهنا تعمل  إىل كذىب بعضهمكالتقدير كالت حُتي مناص كائنا ؽبم.  ﴾كالت حُتي مناص ﴿:فهو قراءة

 أيضا فيما رادؼ لفظ اغبُت كاحتجوا بقوؿ الشاعر: 
 خيمغي مرتع مبتغيو وَ والبَ              والت ساعة مندم البغاةُ  ندمَ           

 كالتقدير كالت الساعة ساعة مندـ فحذؼ االسم كىو الساعة كأبق  اػبرب. 
 أعرب ما يل : تدريب:

 يوم ال ذو شفاعة          بمغن فتيال عن سواد بن قارب افكن لي شفيع –1
الفاء حسب ما قبلها، كن: فعل أمر ناسخ مبٍت على السكوف كاظبو ضمَت مستًت كجوبا تقديره  فكن:
 مفعوؿ فيو ظرؼ زماف يوم:خرب كن منصوب،  شفيعا:جار كؾبركر متعلقاف ب شفيعا،  لي: ،أنت

 فعو الواك ألنو من األظباء الستة.اسم ال مرفوع كعلمة ر  ذو:نافية تعمل عمل ليس،  ال:منصوب، 
خرب ال منصوب كعلمة  :مغن الباء حرؼ زائد، بمغن:، مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره الكسرة شفاعة:

نصبو الفتحة اؼبقدرة على الياء اذكفة، منع من ظهورىا اشتغاؿ ال حبركة حرؼ اعبر الزائد كفاعلو ضمَت 
صفة  :بن: جار كؾبركر متعلقاف دبغن، عن سوادسم الفاعل مغن، مفعوؿ بو ال فتيال:ديره ىو، مستًت تق

 مضاؼ إليو ؾبركر. قارب، كىو مضاؼ لسواد ؾبركر مثلو
 ما في الكذب منجاة: -2
 كجهاف: مايف 

 ر متعلقاف دبحذكؼ خرب ؿ ما منصوب.: جار كؾبرك في الكذبحجازية تعمل عمل ليس،  :مااألول  
  اسم ما مرفوع. :ومنجاةة يف الكذب، كالتقدير: ما منجاة كائن

جار كؾبركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ مرفوع كالتقدير  :في الكذب ،مهملة ال عمل ؽبا :ما الثاني
  .مبتدأ مؤخر مرفوع كالتقدير ما منجاة كائنة يف الكذب منجاة
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َْاَأ َمََوَََُكَْدَِْصَِمََُتَِجََاَأ َمََ ﴿قاؿ تعاىل:  -3 ََُُتَْه  [ 22سورة إبراىيم  ] ﴾ِخَْصَِب
 جيوز فيو كجهاف يف اؼبوضعُت:  ما:

 .عاملة عمل ليس رافعة السم ناصبة ػبرب ما أف تكوف األول:
 اؿ كما يأٌب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعمفإعرابو على فرض  :بمصرخيكأما  أف تكوف مهملة كما بعدىا مبتدأ كخرب. الثاني:

حرؼ جر زائد، مصرخ  أصلو مصرخينٍت، النوف األكىل نوف صبع اؼبذكر السامل كالثانية نوف الوقاية  اءبال
كقد خذفت األكىل لإلضافة كحذفت الثانية لإلدغاـ كانتفاء اغباجة إليها، فلما اجتمعت ياء اعبمع كياء 

مة نصبو الياء ألنو صبع خرب ما منصوب كعل مصرخي:الضمَت أدغم األكؿ يف الثاٍل كاإلعراب كما يأٌب: 
مذكر سامل كالياء اؼبثبتة كى  األكىل ليست علمة النصب كإمنا ى  علمة اعبر اؼبناسبة غبرؼ اعبر الزائد 

كقع كىو الباء كياء النفس ضمَت متصل يف ؿبل جر باإلضافة، كإذا كانت ما مهملة فاألصل فيو مصرخونٍت 
إحدامها بالسكوف، فقلبت الواك ياء كأدغمت يف الياء كيكوف حذؼ النونُت فاجتمعت الواك كالياء كسبقت 

 ىذا اػبرب مرفوعا كعلمة رفعو الواك اؼبنقلبة إىل ياء.
 باعذّ اجات إال مُ الحَ  احبُ ا صَ مَ نجنونا بأىلو               وَ إال مَ  ىرُ ا الدّ مَ وَ  -4

: اظبها مرفوع الدىرالواك حسب ما قبلها، ما نافية تعمل عمل ليس ترفع االسم كتنصب اػبرب،  وما:
جار كؾبركر  كأىل  بأىلو:خرب ما النافية،  منجنونا:أداة استثناء ملغاة ال عمل ؽبا،  إال:بالضمة الظاىرة، 

اظبها مرفوع بالضمة  :صاحبالواك عاطفة، ما: نافية تعمل عمل ليس،  وما:مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو، 
: خرب ما النافية معذباأداة استثناء ملغاة،  إال:مضاؼ إليو،  الحاجات:الظاىرة على أخره، كىو مضاؼ 

 منصوب.
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 الحرف المشبو بالفعل -2
 إن وأخواتها -أ

 
االظبية تدخل على اعبملة  "كاد كأخواهتا كاف كأخواهتا ك  " األفعاؿ الناقصةأف  رأينا إن وأخواتها: -1

خر من النواسخ ى  النواسخ اآلنوع ال ، كنوع أكؿ من النواسخ الفعلية، كأما فًتفع اؼببتدأ كتنصب اػبرب
إف، أف، لكن، كأف، ليت، لعل، كتدخل ىذه األحرؼ على اعبملة  اغبرفية أم إف كأخواهتا، كتشمل:

عمل كاف، فتنصب اؼببتدأ كيكوف اظبا االظبية بركنيها، اؼببتدأ كاػبرب، فتنسخ االبتداء، كيكوف عملها عكس 
َ ﴿ؽبا كترفع اػبرب كيكوف خربا عنها، كمن شواىد عملها: قولو تعاىل: 

 
َاهَْذٍََُزٌَِزَؼَََللاَََنَ ا              1﴾املََتَِو

 كذا قوؿ اإلماـ البوصرم: ك  [18األنفاؿ  ] 2﴾ٍَنِصَفَِامكَََسَََِْنَََنوَُِمََُللاَََنَ أ َوَََُكَِْمَذََ ﴿ [47إبراىيم  ]
 سم. ان في القَ صيَ لى حسب العِ أتي عَ تَ ها           قسمُ يَ  ينَ بي حِ رَ  ةَ حمرَ  عل  لَ            

 لكل حرؼ من ىذه النواسخ معٌت، كبياف ذلك: معانيها: -2
َفََ ﴿كمها لتوكيد النسبة كنف  الشك عنها كبو قولو تعاىل:  » : إن وأن -

 
كقولو تعاىل  ﴾يحَِرَََورٌَفَُغَََللاَََنَ ا

وَالَق﴿ ُُ َللَاَ َِتب ن  كيقصد بو تقوية النسبة بُت االسم كاػبرب، كتقريرىا إجيابا أك سلبا كمن ذلك  3«﴾ذِلَ
َ﴿قولو تعاىل: 

 
َََونََسَُوؽََثََُامََه َا َوَََقادََِصَم

 
ٍَََنََالََِّنَ ا اعلم أف إف اؼبكسورة ال تكوف   »[6 -5الذاريات  ] 4﴾ػاكَِوََم

                                                           
إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم إف منصوب بالفتحة، عزيز: خرب إف مرفوع بالضمة كاعبملة  1

 فية، ذك: خرب ثاف ؿ إف مرفوع بالواك، كىو مضاؼ، انتقاـ: مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره الكسرة.استئنا
ذلكم: ذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ، كاػبرب ؿبذكؼ كالتقدير: ذلكم اإلبلء حق، كاللـ للبعد، كالكاؼ  2

حرؼ توكيد كنصب، ا: لفظ اعبللة اسم أف منصوب بالفتحة، موىن: للخطاب، كاؼبيم علمة اعبمع، كأف: الواك عاطفة، أف: 
مضاؼ، كيد: مضاؼ إليو  :خرب أف مرفوع بالضمة، كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع معطوؼ على ذا، كموىن

 ؾبركر بالكسرة كىو مضاؼ، الكافرين: مضاؼ إليو ؾبركر بالياء ألنو صبع مذكر سامل. 
ـ، مؤسسة 1990ىػ، 1410، بَتكت: 1ؿبمد بن  أضبد بن عبد البارم األىدؿ، الكواكب الدرية على متممة اآلجركمية، ط  3

 .250، 249صالكتب العلمية،  
إمنا: كردت ما يف رسم اؼبصحف غَت مفصولة عن إف، كى  ربتمل كجهُت من اإلعراب: اسم موصوؿ يف ؿبل نصب اسم    4

كى  كالفعل بعدىا يف ؿبل نصب اسم إف. توعدكف: اعبملة من الفعل كنائب الفاعل صلة اؼبوصوؿ االظب  أك  إف، أك ما مصدرية
اغبريف ما، أم ما توعدكف من اؼبوت كالبعث كاغبشر إىل ا تعاىل، لصادؽ: اللـ الـ اؼبزحلقة، كصادؽ خرب إف كاعبملة جواب 

لدين: اسم إف منصوب، لواقع: اللـ الـ اؼبزحلقة، كاقع: خرب إف مرفوع القسم، الواك حرؼ عطف، إف: حرؼ مشبو بالفعل، ا
 كعلمة رفعو الضمة.
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: إف عمرا منطلق، كإف أباؾ خارج، كقاؿ زيد إف  ؿبكية يف كلـ تقوؿإال يف مبتدأة يف أكؿ الكلـ أك 
أخاؾ قادـ، فأما أف اؼبفتوحة فه  تقع يف كل موضع يصلح فيو ذاؾ، تقوؿ قد علمت أف زيدا منطلق ألف 

 1«معٌت الكلـ قد علمت ذاؾ
َ ﴿كشاىدىا قولو تعاىل:  ،كنفيد االستدراؾ كالتوكيد لكن:

 
َاَلََاِسَامي َََثََنَْأ ََنَ كَِمََوَََاِسََامي ََلَؽَََلٍَضَْوَفََذَلََُللاَََنَ ا

ََ فثبوت فضل ا على الناس قد يسبق إىل السامع معو ثبوت إقرارىم صبيعا   [243البقرة ] 2﴾ونصَُكٌَََُّْ
 كأداء حقها بالشكر فجاءت لكن لًتفع الوىم، بنف  ما توىم ثبوتو، كذلكم ىو معٌت االستدراؾ. ،بالنعمة

ََُكَ  ﴿كمنو قولو تعاىل:  3للتشبيو : كمعناىا خالصكأن َمََُةٌَََُّمَدَُن  كقوؿ عمرك بن   [4اؼبنافقوف ] 4﴾ةٌَسََي َس َ
 كلثـو يف صفة قومو عند قتاؿ عدكىم:

 اـــــبينعِ أيدي اَل ـــــــــــبِ  اريقـــــــــخَ مَ      هم         ــــــيينا وفِ فِ  يوفناأن سُ كَ              
       تفيد التمٍت كيكوف يف ااؿ أك يف اؼبمكن غَت اؼبنتظر كقوعو أك يف اؼبمكن اؼبنتظر كقوعو  ليت:
ََ ﴿كمن أمثلة ذلك:   ،جبهد َََمََوًَْ َََصَُغَُيًَْ َََْتَمََسَ اَكََمَََءَُصَْال ََوَََاٍَُسًََ َاَيَََصَُفَِامكَََولَُلًَُ  [40النبأ  ] 5﴾ ابََصََتََُُتَيََْنَُِنَتََََْم

 كقوؿ أمية بن أيب الصلت ـباطبا كلده: 

                                                           
ـ، دار جليس الزماف للنشر 2011، األردف: 2أبو بكر الزبيدم اإلشبيل  النحوم، كتاب الواضح، تح: عبد الكرَل خليفة، ط  1

 273كالتوزيع،  ص
إف: حرؼ توكيد كنصب، ا: لفظ جللة اسم إف منصوب كعلمة نصبو الفتحة، لذك: اللـ الـ اؼبزحلقة حرؼ مبٍت على  2

الفتح، كذك: خرب إف مرفوع كعلمة رفعو الواك، ألنو من األظباء اػبمسة، كذك مضاؼ، فضل: مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره 
ناس: اسم ؾبركر ب على كعلمة جره الكسرة، كلكن: الواك حرؼ عطف مبٍت الكسرة، على: حرؼ جر مبٍت على السكوف، ال

على الفتح، لكن: حرؼ استدراؾ مبٍت على الفتح، كىو من أخوات إف، أكثر: اسم لكن منصوب كعلمة نصبو الفتحة كىو 
مة رفعو ثبوت    مضاؼ، الناس: مضاؼ إليو ؾبركر، ال: حرؼ نف  مبٍت على السكوف، يشكركف: فعل مضارع مرفوع كعل

النوف، ألنو من األفعاؿ اػبمسة، ككاك اعبماعة ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف 
   ؿبل رفع خرب لكن. 

 .73، ص 3ؼبعرفة اؼبعاٍل األخرل لكأف عد إىل مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ج  3
كأهنم: كأف: حرؼ تشبيو كنصب، كىم: ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب اسم كأف، خشب: خرب كأف مرفوع كعلمة رفعو   4

  الضمة، مسندة: صفة مرفوعة كعلمة رفعها الضمة.
: ظرؼ زماف منصوب كعلمة نصبو الفتحة، ينظر: فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو الضمة، كاعبملة يف ؿبل جر مضاؼ   5 يـو

إليو، ما: اسم موصوؿ دبعٌت الذم مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، قدمت: قدـ: فعل ماض مبٍت على الفتح كالتاء 
  حذفت نونو لإلضافة، كيدا: مضاؼعل مرفوع كعلمة رفعو األلف، ألنو مثٌتللتأنيث حرؼ مبٍت على السكوف، يداه: يدا: فا
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                                       فعلُ يَ  المجاورُ  ما الجارُ كَ   علتَ فَ لم ترَع حق أُبوتي     ِإذ  ليتكفَ                    
كالًتج  يكوف ؼبا ىو ؿببوب كقولو  ؛كقوعو كيكوناف يف األمر اؼبمكن اؼبنتظر ؛كتفيد الًتج  كاإلشفاؽ لعل:

ََ ﴿تعاىل:  َََُثَسَِيََُْللاَََلَ ؾََم اىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأما اإلشفاؽ فمما ىومكركه كمنو قولو تع [1الطلؽ  ] 1﴾ اصََمَْأ ََِلََذَََسََؾَْت
ََ ﴿ا نبيو صلى ا عليو كسلم: ػػػػػػػػػػػمواسي ََؾََم َََػٌَدَِبَََل  َُكَُالٍَََأ ََمََسََفَْه كاؼبعٌت لعلك  [ 3الشعراء  ] 2﴾ نيٌَََِمَِؤَْواَمَُوه

 مهلك نفسك لعدـ إدياهنم.
فَتد اػبرب على  أٌب عليو قبل دخوؿ الناسخ ػبرب مع إف كأخواهتا على كبو ما يأٌب اي 3:صور الخبر -3

 صور عدة منها: 
َ ﴿كبو قولو تعاىل:  اللفظ المفرد: -أ

 
 [95األنعاـ  ] 4﴾ىوََامي َوَََّةَِالَََُقَامَِفَََللاَََنَ ا

 :فقد تكوف الجملة: -ب
ََأ َ ﴿مثل قولو تعاىل:  :جملة اسمية -  [107البقرة ] 5 ﴾ ضرَْالَ وَََاِتَاوََمََامسَ َْلَُمَََُلََُللاَََنَ أ ََْلََْؾَْثَََمَْم

                                                                                                                                                                                     

     كاؽباء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل جر مضاؼ إليو. كيقوؿ: الواك حرؼ عطف، يقوؿ: فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو 
ؿبذكؼ أك ما حرؼ تنبيو كليس  الضمة، الكافر: فاعل مرفوع كعلمة رفعو  الضمة، يا: حرؼ نداء مبٍت على السكوف، كاؼبنادل

للنداء لوقوع ما ليس دبنادل بعده، ليتٍت: ليت: حرؼ سبٌن كنصب مبٍت على الفتح، كالنوف للوقاية ، كياء اؼبتكلم ضمَت متصل 
مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب اسم ليت، كنت: فعل ماض ناقص مبٍت على السكوف، كالتاء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف 

 اسم كاف، ترابا: خرب كاف منصوب كعلمة نصبو الفتحة، كاعبملة من كاف كاظبها كخربىا يف ؿبل رفع خرب ليت.ؿبل رفع 
لعل: حرؼ ترج كنصب مبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم لعل منصوب بالفتحة، حيدث: فعل مضارع، كفاعلو ىو يعود  1

: ظرؼ منصوب بالفتحة متعلق بالفعل حيدث كىو مضاؼ، ذلك: ذا: اسم على لفظ اعبللة، كاعبملة يف ؿبل رفع خرب لعل، بعد
 إشارة مضاؼ إليو، كاللـ للبعد، كالكاؼ للخطاب، أمرا: مفعوؿ بو منصوب كعلمة نصبو الفتحة.

لعلك: لعل: حرؼ للًتج  كالكاؼ اظبها، باخع: خرب لعل مرفوع بالضمة، نفسك: نفس: مفعوؿ بو كناصبو اسم الفاعل   2
ع كالكاؼ ضمَت متصل مضاؼ إليو، أال: أف حرؼ مصدرم كنصب كال حرؼ نف ، يكونوا: فعل مضارع ناقص منصوب باخ

 حبذؼ النوف ككاك اعبماعة اسم يكونوا يف ؿبل رفع، مؤمنُت: خرب كاف منصوب بالياء ألنو صبع مذكر سامل.
 .2كبو العربية، ج  3
إف: حرؼ توكيد كنصب كمبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم إف منصوب كعلمة نصبو الفتحة، فالق: خرب إف مرفوع  4

كعلمة رفعو الضمة، كىو مضاؼ، اغبب: مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره الكسرة، كالنول: كالواك حرؼ عطف، النول: اسم 
 .تعذرظهور ال ؾبركر بالكسرة اؼبقدرة منعا من معطوؼ 

أمل: اؽبمزة: حرؼ استفهاـ مبٍت على الفتح، كمل: حرؼ نف  كجـز كقلب مبٍت على السكوف، تعلم: فعل مضارع ؾبزـك ب مل  5
كعلمة جزمو السكوف كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت، أف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم أف 
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َ ﴿كشاىد ذلك قولو تعاىل:  جملة فعلية: -
 
 [1اؼبائدة  ] 1﴾ًسِصَاٍََُمَََُكَُيَََْللاَََنَ ا

َ ﴿أم أف يكوف ؿبذكفا يتعلق بو شبو صبلة فإما أف يكوف ظرفا كقولو تعاىل: :شبو الجملة -ج
 
َػََمَََللاَََنَ ا

  .[153البقرة ] 2﴾ٍنِصَاجَِامص َ
َ ﴿كإما جارا كؾبركرا كبو قولو تعاىل: 

 
 [17لقماف ] 3﴾ورمَُالَ َمَِزَْؼَََنَْمََِِلََذَََنَ ا

أف يلتـز الًتتيب فل جيوز  بإحدل أخواهتاأك ب إف  األصل يف اعبملة اؼبنسوخة: 4االسم والخبر رتبة -4
كقولك: إف عندؾ   ،أما إذا كاف اػبرب شبو صبلة فيجوز أف يتقدـ معموؿ اػبرب ،اػبرب على االسم ـأف يتقد

َ ﴿قولو تعاىل:  ذلك يف القرآف الكرَلكشاىد  زيدا مقيم،
 
كالتقدير إف  [6الشرح  ] 5﴾اْسٌََََُْسَِامؾََُػََمَََنَ ا

  :أما شاىد تقدَل معموؿ اػبرب الذم ىو شبو صبلة مع إثبات اػبرب فقوؿ الشاعرالعسر ك يسرا كائن مع 
 جم بالبلو  صاب القلبِ اك مُ خَ أَ            احبهَ بِ إن ا فَ يهَ ي فِ لحنِ  تَ اَل فَ                  

غَت أف تقدـ  ؛فف  البيت تقدـ معموؿ اػبرب مصاب كىو قولو حببها على االسم أخاؾ كعلى اػبرب أيضا
  اػبرب يف حالة شبو اعبملة حينما يكوف ؿبذكفا.

 كيكوف تقدَل شبو اعبملة كجوبا يف ثلثة مواضع: 
 يفإف  .الذم ال يقهر للحق سلطانوأف يشتمل االسم على ضمَت يعود على بعض اػبرب كقولك: إف  -

صاحبها، كالجيوز أف تقوؿ إف سلطانو للحق، أك إف صاحبها يف الدار ألف الضمَت يعود إىل متقدـ  الدار
 كليس إىل متأخر.

                                                                                                                                                                                     

رؼ جر مبٍت على الفتح كاؽباء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل جر باللـ كاعبار منصوب كعلمة نصبو الفتحة، لو: اللـ ح
 كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب مقدـ.

 
إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم إف منصوب بالفتحة، حيكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة 1

 راب: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن الفعل كالفاعل يف ؿبل رفع خرب إف، ما: لك فيها كجهاف من اإلع كالفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو كاعبملة
إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، ا: لفظ اعبللة اسم إف منصوب كعلمة نصبو الفتحة، متعلق دبحذكؼ خرب إف،   2

 صبع مذكر سامل.كمع مضاؼ، الصابرين: مضاؼ إليو ؾبركر كعلمة جره الياء ألنو 
إف كاللـ للبعد، كالكاؼ للخطاب، من:  اسم، ذلك: ذا اسم إشارة يف ؿبل نصب إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح 3

: اسم ؾبركر بالكسرة، كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب إف، كعـز مضاؼ، األمور: مضاؼ إليو ؾبركر.   حرؼ جر، عـز
 2الدركس العربية، كبو العربية، ج ينظر: مصطفى الغلييٍت، جامع 4
إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، مع: ظرؼ منصوب كعلمة نصبو الفتحة متعلق دبحذكؼ خرب مقدـ ؿ إف، كىو  5

  مضاؼ، العسر: مضاؼ إليو ؾبركر، يسرا: اسم إف مؤخر منصوب بالفتحة.
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 [12اؼبزمل  ] 1﴾اَيََحَِحََوَََاَلَكََىَْاَأ َيًََََْلَََنَ إ ﴿أف يكوف االسم نكرة كمن ذلك قولو تعاىل:  -
َ ﴿أف يقًتف باالسم الـ االبتداء كبو قولو تعاىل:  -

 
َََنَ ا ََصاحَْاََلَ يََم

 
 [113األعراؼ  ] 2﴾ نيحَِامَِامََََنَُاَنََْي َنَنَُا

أك كاف االسم نكرة ـبصصة كبو   يف الصدؽ النجاةإف  تقدَل شبو اعبملة جوازا إذا كاف االسم معرفة. كأما
َوَسََمَُواَايََامَُكََ ﴿: ىلقولو تعا

 
 [ 22اؼبائدة  ] 3﴾ ٍناِرَد َاَحََمًَوَْاَكََيََفََِنَ َا

قد تدخل ما على كل كاحدة من ىذه اغبركؼ، فتكفها عن العمل تقوؿ إمنا زيد      » :ما الكافة -5
 4«قائم، كعليو قولو تعاىل: إمنا أنت منذر، فأنت مبتدأ كمنذر خرب، كقاؿ تعاىل: كأمنا يساقوف إىل اؼبوت...

 أمراف مها: ينشأ من دخوؿ ما على إف كأخواهتاك 
ختصاصها باألظباء إال ليت فإهنا تظل على اإذا دخلت ما على إف كأخواهتا زاؿ اختصاصها  :األول

َّكََٔ ﴿ تعاىل: قولوباألظباء كمن الشواىد  ََُامه ََونََاكَُسٌََ
 
ََا َََهَُْوَََِتَوََْلَال فإف كأف دخلت  [6األنفاؿ ] 5﴾ونَصَُغَُيًَْ

كاألمثلة السابقة أكضحت ذلك  ،دخلت عليها ما الزائدة فلم تعد ـبتصة باألظباء فقط بل باألفعاؿ أيضا
 كيستثٌت من ذلك ليت فه  تبقى على اختصاصها كبو قولك ليتما الشباب يعود. 

 إذا كاف ما بعدىا صبلة اظبية أعرب ما بعدىا مبتدأن  ؛إذا دخلت عليها ما الزائدة "إف"عمل  إبطاؿ الثاني:
َ ﴿كخربا كمن الشواىد قولو تعاىل: 

 
َُمََه َا َال ََونٌَََُمَِؤَْا

 
إف حرؼ مؤكد ألية فف  ا ؛[10اغبجرات ] ﴾ةوََدَْا

                                                           

كىو  إف: حرؼ نصب كتوكيد، لدينا: لدل: ظرؼ مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب متعلق دبحذكؼ خرب مقدـ ؿ إف، 1.
كنا: مضاؼ إليو، أنكاال: اسم إف مؤخر منصوب، كجحيما: الواك عاطفة، كجحيما: اسم معطوؼ على أنكاال منصوب  مضاؼ،
  .بالفتحة

 .  لـ للتوكيد، كأجرا: اسم إف مؤخرإف: حرؼ توكيد كنصب، لنا: جار كؾبركر متعلق دبحذكؼ خرب مقدـ ؿ إٌف، ألجرا: ال  2
مة يف نوف نا، كىو يف ؿبل جـز فعل غالنوف اؼبدك إف: حرؼ شرط مبٍت على السكوف، كنا: فعل ماض ناقص مبٍت على السكوف 

 .منصوب كاف ا يف كنا، الغالبُت: خربنمنفصل يف ؿبل رفع توكيد للضمَت  َتضمَت متصل اسم كاف، كبن: ضم :كنا ،الشرط
قالوا: فعل ماض مبٍت على الضم، ككاك اعبماعة فاعل، يا موسى: يا حرؼ نداء، موسى: منادل مبٍت على الضم اؼبقدر يف   3

اعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ ؿبل نصب، إف: حرؼ توكيد كنصب، فيها: يف حرؼ جر، كىا: ضمَت متصل يف ؿبل جر ب يف ك 
خرب مقدـ لػ إف، قوما: اسم إف مؤخر منصوب بالفتحة، كصبلة يا موسى يف ؿبل نصب مقوؿ القوؿ، جبارين: صفة منصوبة بالياء 

 ألنو صبع مذكر سامل.
 .210، 209ابن الدىاف، شرح الدركس يف النحو، ص   4

كأمنا: كأف حرؼ تشبيو كنصب كف عن العمل، كما كافة مبنية على السكوف، يساقوف: فعل مضارع مبٍت للمجهوؿ، ككاك    5
   جار كؾبركر، كىم: الواك للحاؿ كىم ضمَت منفصل مبتدأ، ينظركف، فعل مضارع، كالواك  :اعبماعة نائب فاعل، إىل اؼبوت

 خرب الضمَت اؼبنفصل.فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل رفع 
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أما ليت فألف اختصاصها باالسم ال يزكؿ  .مكفوؼ عن العمل كما زائدة  كافة كاؼبؤمنوف إخوة مبتدأ كخرب
  :كاإلعماؿ لبقاء اختصاصها باالسم كقد ركم بالوجهُت جاز فيو األمراف: اإلمهاؿ كسائر أخواهتا

 قد و نصفو فَ مامتنا أَ لى حَ لنا          إِ  الحمام قَالت َأال لَيتَما َىذا        
 الذم ؛يكوف اغبماـ بدال من اسم اإلشارة ذا النصبفيكوف اغبماـ مضبوطا حبركيت النصب أك الرفع فعلى 

  .كتكوف ليت باقية على إعماؽبا ،ىو يف موضع نصب ألنو اسم ليت
كتكوف  ،فإف اغبماـ يكوف بدال من اسم اإلشارة ىذا الذم ىو يف موضع رفع على االبتداء الرفعأما على 

 .ليت مكفوفة عن العمل دبا
ىذه اللـ يطلق عليها علماء البلغة الـ التوكيد كيسميها النحاة الـ االبتداء أك  :الم االبتداء مع إن -6

  1معُت اللـ اؼبزحلقة كلكل من ىذه التسميات الثلث توجيو
َْلَٔ﴿ إلفادة التوكيد كالتقوية كما يف قولو تعاىل:  ؛جيوز أف يقًتف اؼببتدأ يف اعبملة االظبية بلـ االبتداء  َُتَْه
الـ  كما جيوز يف اعبملة اؼبنسوخة أف يقًتف االسم ب[  13] اغبشر  2﴾للاََِنَََمَِِهَورَِسََُُصَةَِفَحَََُْرَََسَ شََأ َ

بُت بُت حريف التوكيد ليكوف  فاصل  ؛كجيب حينئذ تقدَل شبو اعبملة الذم ىو معموؿ اػبرب ؛االبتداء أيضا
فف  الشاىد «  إف من البياف لسحرا كإف من الشعر غبكمة»  :صلى ا علية كسلممثل قولو إف كاللـ 
بشبو اعبملة الذم كقع الفصل بُت إف كاالسم  "غبكمة ؛لسحرا" بلـ االبتداء يف  "إف"اقًتف اسم السابقة 

  .ىو معموؿ اػبرب
أف  سبت اإلشارة إىلكقد  ؛أف يقًتف باللـ لتقوية التوكيد "إف"رب : جيوز يف خ3اقتران خبر إن بالالم -7

كلذلك تسمى  ؛اقًتاف االسم هبا ىو األصل، كمن ٍب يكوف يف اقًتاهنا باػبرب زحزحة ؼبها عن مكاهنا األصيل
 باػبرب اؼبفرد، كاػبرب صبلة، كاػبرب شبو صبلة: كقد تقًتف اللـ يف ىذا اؼبوضع اللـ اؼبزحلقة.

                                                           
 للستفادة أكثر ينظر كتاب النحو اؼبصفى مد عيد. 1
ألنتم: اللـ الـ االبتداء كأنتم: ضمَت منفصل مبدأ، أشد: خرب مرفوع بالضمة، رىبة: سبييز منصوب كعلمة نصبو الفتحة، يف  2

 حرؼ جر، صدكرىم: صدكر: اسم ؾبركر كىو مضاؼ، كىم مضاؼ إليو، من ا: جار كؾبركر.
 جامع الدركس العربية.ك ، 2كبو العربية، ج  3
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َوََ ﴿قولو تعاىل:  كمن شواىد ذلك من القرآف :الخبر المفرد *
 
َََّنَا       [82طو  ] 1﴾أٓمنوََََبَنَتََمََِمََارٌَف ََََم

َوََ ﴿: يف ىذه اآلية كشاىد ذلك قولو تعاىلحيث كقع خرب إف صبلة فعلية  :الجملة االسمية *
 
َََجَ ا َنَُحَْيََم

  [165الصافات ] 2﴾ ونافَُامص َ
ََكَّ ﴿اقًتنت هبا اللـ يف قولو تعاىل: ك  " إف": فقد كردت اعبملة الفعلية خربا لػػػػػػػػ الجملة الفعلية *

 
َنَ َا

َ
 
َْاال َََانََسََو   [6العلق  ] 3﴾َىَََطََََْم
َوََ ﴿قولو تعاىل: كمن الشواىد يف القرآف  :شبو الجملة *

 
 [4القلم ] 4﴾يغَِؼَََقٍَوََُذََُلَؾََمَََمََه َا

 كما ديكن أف ترد صور أخرل القًتاف اللـ جبملة اػبرب كمن ىذه الصور اقًتاهنا بضمَت الفصل حيث كرد 
َ ﴿يف قولو تعاىل: 

 
َشَََََُنَ ا ََا حيث دخلت اللـ على الضمَت       [62آؿ عمراف ] 5﴾ قالَََُصََصَاملَََوَُِم

كالقصص  "إف"يكوف اسم اإلشارة ىذا اسم  ؛ىذا التوجيو ضمَت فصل أك اعتماد كعليوكىو على  ؛ىو
كقد حذؼ يف كبو  »كما ديكن أف حيذؼ خربىا   خرب عنها كىو ضمَت فصل ال ؿبل لو من اإلعراب.

                                                           
غفار: فار: اللـ اؼبزحلقة غَت عاملة، نصب اسم إف، لغيف ؿبل ية، كإف حرؼ توكيد كنصب، كالياء ضمَت كإٍل: الواك استئناف 1

من فعل ماض كالفاعل ىو كاعبملة آالواك عاطفة،  :خرب إف مرفوع بالضمة، ؼبن: جار كؾبركر، تاب: فعل ماض كفاعلو ىو، كآمن
  معطوفة على ما قبلها.

، لنحن: اللـ اؼبزحلقة، ككبن: إف اسمضمَت متصل يف ؿبل نصب  كإنا: الواك عاطفة، كإف: حرؼ توكيد كنصب، كالضمَت نا  2
حن لنع مذكر سامل، كاعبملة االظبية ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، الصافوف: خرب اؼببتدأ مرفوع كعلمة رفعو الواك ألنو صب

 الصافوف يف ؿبل رفع خرب إف.
كل: حرؼ مبٍت على السكوف دبعٌت حقا، إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، اإلنساف: اسم إف منصوب، ليطغى: اللـ   3

فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو الضمة اؼبقدرة للتعذر كالفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو، كاعبملة يف ؿبل  :اؼبزحلقة، كيطغى
  رفع خرب إف.

كالكاؼ ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب اسم إف، لعلى: اللـ للتوكيد كاقعة  ، حرؼ توكيد كنصب إف: كإنك: الواك عاطفة،  4
خرب إف، عظيم: صفة ؾبركرة متعلق دبحذكؼ حرؼ جر، خلق: اسم ؾبركر ب على كاعبار كاجملركر  :موقع الـ القسم، كعلى
 كعلمة جرىا الكسرة.

بٍت على الفتح، ىذا: ىا للتنبيو، كذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب اسم إف، ؽبو: إف: حرؼ توكيد كنصب م  5
     ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، القصص: خرب مرفوع كعلمة رفعو  :ىو، حرؼ مبٍت على الفتح، اللـ اؼبزحلقة

إعرايب آخر: ىو ضمَت فصل ال ؿبل لو من اإلعراب، كالقصص الضمة، كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب يف ؿبل رفع خرب إف كىناؾ كجو 
 خرب إف مرفوع.
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كيقوؿ الرجل للرجل: ىل لكم أحد، إف الناس قوؽبم: إف ماال كإف كلدا كأف عددا، أم إف ؽبم ماال. 
 1«عليكم؟ فيقوؿ إف زيدا كإف عمرا أم لنا.

إف كأف ككأف، كيقصد بتخفيفها اإلبقاء على نوف كاحدة ساكنة كاألكثر  زبفف تخفيف إن وأخواتها: -8
 عند زبفيفها اإلمهاؿ كيقل إعماؽبا  كبياف ذلك كما يأٌب:

 تخفيف إّن وأّن: -أ
  ّكإذا خففت إف اليليها  كاألكثر عند العرب إمهاؽبا فتقوؿ: إف زيد لقائم. زبفف نوهنا فتصبح إفٍ  :إن

َوََ ﴿ ا كشواىد ذلك من القرآف يف اآليةمن األفعاؿ إال ما كاف ناسخا مثل كاف كأخواهتا كظن كأخواهت
 
َنَْا

ََكََ ََةٌَْيََدَِكََمَََْتَه
 
كقد يليها غَت الناسخ كىو قليل كمن أدلة ذلك   [143البقرة ] 2﴾ىَللاَسٍَََََُنَََاذلََِّلَؽَََال َا

  "كاتبك لسوطا   قنعتإف  "قوؿ عمر أليب موسى األشعرم: 
:كيكوف اظبها يف ىذه اغبالة ضمَت الشأف ؿبذكفا كخربىا  ؛زبفف أف كتبقى بعد التخفيف عاملة أّن

: علمت أف زيد قائم كالتقدير أنو كصبلة زيد قائم خرب أف كقد يربز اظبها كذلك نادر كمثاؿ ذلك يكوف صبلة
 كمنو قوؿ الشاعر: 

 .صديقٌ  م أبخل وأنتَ القك لَ ألتني        طَ سَ  ي يوم الرخاءٍ فِ أْنِك لو فَ             
خيتلف حكم الفصل بُت أف كاػبرب بضمَت الشأف حبسب نوع صبلة اػبرب  حكم الفصل بين أن والخبر: -

 على ىذا النحو: 
اظبية مل حيتج إىل فاصل بُت أف كاػبرب فتقوؿ: علمت أف زيد قائم كذا من غَت  إذا كقع خربىا صبلة –

ََٓوََ ﴿كفبا يستشهد بو لذلك قولو تعاىل:  ؛حرؼ فاصل ََِسَُمَْنَالَََأ َاهَُوََؼَْدَََصَُدَِأ َرَََّلِل  ََامؾَََّبِ  [ 10يونس ]3﴾نيال

                                                           
         ـ، دار عمار للنشر 2004ىػ،1425، األردف: 1احل قدارة، طػػػػػػػػػػػػػػػػػالزـبشرم، اؼبفصل يف علم العربية، تح: فخر ص 1

 .53كالتوزيع، ص
كإف: الواك اعًتاضية حرؼ مبٍت على الفتح، كإف: ـبففة كى  مهملة غَت عاملة، كانت: كاف: فعل ماض ناقص، كالتاء  2

للتأنيث، كاسم كاف ضمَت مستًت تقديره ى  ، لكبَتة: اللـ الفارقة ككبَتة خرب كاف منصوب كعلمة نصبو الفتحة، إال: حرؼ 
   جر مبٍت على السكوف، الذين: اسم موصوؿ مبٍت على الفتح يف ؿبل جر  استثناء ملغى مبٍت على السكوف، على: حرؼ

 بعلى، ىدل: فعل ماض مبٍت على الفتح اؼبقدر للتعذر، ا: لفظ جللة فاعل مرفوع كعلمة رفعو الضمة. 
ـبففة من  آخر: مبتدأ كىو مضاؼ، دعواىم: دعول مضاؼ إليو، كىو مضاؼ كىم مضاؼ إليو، أف:كآخر: الواك عاطفة،   3

الثقيلة، كاظبها ضمَت الشأف ؿبذكؼ، كالتقدير أنو، اغبمد: مبتدأ مرفوع كعلمة رفعو الضمة، : جار كؾبركر كاعبار كاجملركر متعلق 
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َاَلََنَْأ َوََ ﴿فإذا قصد النف  فصل بينهما حبرؼ نف  كقولو تعاىل:
 
ََلَََا

 
َْأ ََلََِْفَََوََََُُال َا ىود ] 1 ﴾ ونََمَُوَِْسَمََُته

14] 
فعلية فلو صورتاف فأما إذا كاف الفعل غَت متصرؼ مل يؤت بفاصل كمن ذلك قولو أما إذا كقع اػبرب صبلة  –

ََأ َوََ ﴿تعاىل:  َِمَََسََُْنَم
 
ْاَل ََانَِسََو

 
كأما إذا كاف الفعل متصرفا فقد يكوف دعاء أك  [ 39النجم ]  2﴾ىؾََاَسََمَََال َا

ضةَنَغََأ ََةَُسََامَِالََوََ ﴿كشاىد ذلك قولو تعاىل:  غَت دعاء، فإف كاف دعاء مل يفصل بُت أف كخربىا بفاصل

 [9النور  ] 3﴾اْيََوََؽَََللاَِ
تقدـ يف أف فتقوؿ: كأف زيد  ما كذلك مثل ؛زبفف كأف كيكوف اظبها ضمَت الشأف :تخفيف كأنّ  -ب 

ََُيََوَْؾََجََفََ ﴿. كمنو قولو تعاىل: كقد جاء اػبرب يف اؼبثاؿ صبلة اظبية قائم، كالتقدير كأنو زيد قائم َنَْاََكَ َسًَصَِاَحََا

ََ كاػبرب يف اآلية صبلة فعلية، غَت أف صبلة اػبرب  أم: كأنو مل تغن باألمس [24يونس  ]  4﴾سمَْلَ ِبََنَََِْثََُمَْم
 إذا جاءت فعلية فإهنا تكوف مصدرة بلم كالذم تقدـ يف اآلية، كقد تصدر ب قد كمنو قوؿ النابغة:

 قد نا وكأنْ ما تزل برحالِ ا          لَ ير أن ركابنَ زف الترحل غَ أَ               
    أم ككأف قد زالت.

                                                                                                                                                                                     

خر، رب: آا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع خرب دبحذكؼ خرب، اعبملة من اؼببتدأ كاػبرب يف ؿبل رفع خرب أف، كأف كاظبها كخربى
 ؼبُت: مضاؼ إليو ؾبركر بالياء. امن لفظ اعبللة كىو مضاؼ ، الع صفة أك بدؿ

       نافية للجنس حرؼ مبٍت على :ـبففة من الثقيلة، كاظبها ضمَت شأف ؿبذكؼ أم كأنو، ال :أفكأف: الواك عاطفة، 1 
السكوف، إلو: اسم ال مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب كخربىا ؿبذكؼ تقديره موجود كاعبملة يف ؿبل رفع خرب أف، إال: حرؼ 
استثناء مبٍت على السكوف، ىو: ضمَت منفصل مبٍت على الفتح، فهل: الفاء استئنافية كىل حرؼ استفهاـ، أنتم: ضمَت منفصل 

   رفوع بالواك.مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، مسلموف: خرب م
كأف: الواك عاطفة، كأف ـبففة من الثقيلة، كاظبها ضمَت شأف ؿبذكؼ، ليس: فعل ماض ناقص، لإلنساف: جار كؾبركر كاعبار  2

كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب ليس مقدـ، إال: أداة حصر حرؼ مبٍت على السكوف، ما سعى: ما كالفعل يف تأكيل مصدر يف ؿبل 
 ملة يف ؿبل رفع خرب أف اؼبخففة من الثقيلة. رفع اسم ليس مؤخر كاعب

يف قراءة التخفيف حيث غضب على ىذه القراءة فعل ماض كإذا مل يكن دعاء فالعلماء فريقاف فريق أكجب الفصل كفريق أخر 3
َبَأ َخوَُ ﴿أجاز الفصل كترؾ الفصل كالفصل إما أف يكوف: بقد يف قولو     السُت كسوؼ يف قولو:  ﴾ُِمَوأ ْنََؼَسَأ ْنٍََُكوَنَكَْسَاْكََتَ

ََمْصَضَ ﴿ ََُكوُنَِمٌُْكْ َأ ْنَس َ  . ﴾ؽَِْلَ
الثقيلة،   فجعلناىا: الفاء عاطفة، جعل فعل ماض، كنا: فاعل، كىا: مفعوؿ بو أكؿ، حصيدا: مفعوؿ بو ثاف، كأف: ـبففة من  4

العلة،        كاظبها ضمَت شأف ؿبذكؼ كالتقدير كأهنا، مل: حرؼ نف  كجـز كقلب، تغن: فعل مضارع ؾبزـك حبذؼ حرؼ 
 األمس: جار كؾبركر متعلق ب تغن.، كاعبملة يف ؿبل رفع خرب كأف، بكفاعلو ى 
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قد جييئ اسم معطوؼ على اسم حرؼ من  :1بالفعل ةف المشبهو حر العطف على أسماء ال -9
 األحرؼ الناسخة كيكوف ىذا العطف إما بعد ذكر اػبرب كسباـ اعبملة. 

  إن وأن ولكن: -
إذا ذكر خرب اغبرؼ اؼبشبو بالفعل قبل العطف جاز  العطف على اسم ىذه األحرف بعد ذكر الخبر: *

 :فيو كجهاف
 كىذا ىو األصل. إف الصابر يف اعبنة كالشاكرى  :فقد يكوف على النصب كبو قولك  
  كأما الوجو الثاٍل كىو الرفع كمثاؿ ذلك: إف الصابر يف اعبنة كالشاكري  كإعراب اؼبعطوؼ يف ىذه اغبالة

أك أنو معطوؼ  على أنو مبتدأ كخربه ؿبذكؼ، كالتقدير كالشاكر كذلك، كيكوف من باب عطف اعبمل،
  فإنو كاف قبل دخوؽبا مبتدأ كاإلعراب األكؿ عند بعضهم ىو الصحيح. "إف"ؿبل اسم على 

كبو إف الصابر كالشاكر يف اعبٌت كيف مثل ىذه اغبالة  العطف على اسم ىذه األحرف قبل ذكر الخبر: *
أكجب البصريوف النصب سواء أكاف االسم ظاىرا أـ كاف االسم ضمَتا متصل  كقولك: أيها الصابر إنك 

كذىب بعضهم إىل جواز الرفع كيكوف مبتدأ خربه ؿبذكؼ كتكوف اعبملة االظبية معًتضة  ؛كالشاكرى يف اعبنة
 .كصورة اعبملة: أيها الصابر إنك  كالشاكر يف اعبنةبُت اسم إف كخربىا 

سواء كقع العطف قبل  ؛ؼ  يف اؼبعطوؼ على االسم إال النصبك ر ال جيوز يف ىذه اغب: ليت، لعل، كأن -
   .أك ليت صاغبا متفوؽ كأضبدى  ؛متفوقاف بعده، كمثاؿ ذلك: ليت صاغبا كأضبدى  ؾبيئ اػبرب أـ

جب فيها الكسر كحالة الة يستوجب فيها الفتح كحالة يستو ح :حاالتؽبمزة إف ثلث  2ىمزة إن: -10
 :جيوز فيها الوجهاف

 يستوجب كسر مهزة إف يف مواضع منها: :وجوب الكسر –أ 
كحقيقة يف قولو تعاىل: أما إنك لصادؽ اإلدياف، فحكما  إما أف يكوف حكما أك حقيقة كبو: :االبتداء •
﴿ َ
 
َْزََىَْأ ََجَ ا ََِفََاٍَُيََم إف عن صدارة  أما االستفتاحية فلم زبرجسبقت إف يف اؼبثاؿ  [1القدر اآلية ] 3﴾رسَْاملَََََلََََِْم

                                                           
 ، كجامع الدركس العربية.2كبو العربية، ج  1
 شرح شذكر الذىب. صدل، كبو العربية، جامع الدركس العربية.ينظر: شرح قطر الندل كبل ال  2
إنا: إف حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح على النوف اذكفة منعا لتوايل األمثاؿ، أم ثلث نونات، كنا ضمَت متصل مبٍت  3

ضمَت متصل مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع  على السكوف يف ؿبل نصب اسم إف، أنزلناه: فعل ماض مبٍت على السكوف، كنا
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الكلـ فوجب كسر مهزهتا كجعلوا من ىذا القبيل كسر مهزة إف بعد أحرؼ اعبواب نعم، ال، كل، بلى، 

ََ ﴿أجل كمن شواىد ذلك:   ََلَت
 
َّرَََنَ َا َََََِِتََنََكَََََُت 1﴾اْيََصَِت

 َ[15]االنشقاؽ َ
 يستحقوف اإلكراـ. إهنمأكرمت من  في صدر الصلة: •
ؿبمدا  إف: كذلك سواء ذكر الفعل الداؿ على القسم أك مل يذكر مثاؿ ذلك: كا في جواب القسم •

 ؿبمدا مسافر . إفمسافر، أقسمت 
  : قاؿ إف ا عدؿ.كبو بعد القول •
َْلََُؾًََََْللاَُوََ ﴿متعلق عن العمل فيو باللـ كمنو قولو تعاىل:  إذا وقعت إن بعد فعل من أفعال القلوب •

َ
 
َََمََه َا  [1اؼبنافقوف ] 2﴾ وُلَُسَُصََم
    .إف ؿبمدا جالس مثل قولك: اجلس حيث بعد حيث: •
 .تدبر القرآف إذ إنو معجز: كقولك  إذا وقعت إن بعد إذ•
 كقولك: ؿبمد إنو خاًب النبيُت.  إذا وقعت ىي وما بعدىا خبرا عن اسم ذات •
  .مثل مرض الشيخ حىت إهنم ال يرجونو إذا وقعت بعد حتى االبتدائية •

  كيكوف يف مواضع ى : فتح ىمزة إن:وجوب  -ب
ََوََأ َ ﴿ : يف قولو تعاىل:إذا وقعت ىي وما بعدىا في موقع الفاعل • ََِِفَِكٍََََْمَْم ََاَبَتََامكََِمََََْوََؽَََايََمَْزََىََْأ َجَ أ َم

 [ 51العنكبوت  ]3﴾ميَِْوََؽََ
ََوِحََأ ََلَْكَُ ﴿: أن تقع أن وما بعدىا نائبا عن الفاعل •

 
ََََُه َأ ََََلَ ا َََػََمََتََاس ْ  [1اعبن  ] 1﴾َنَِّاجلََِنََمََِصٌَفََه

                                                                                                                                                                                     

فاعل، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل رفع خرب إف، كاؽباء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، يف ليلة: 
 مضاؼ كالقدر مضاؼ إليو. ليلةجار كؾبركر ك 

 
توكيد  كنصب مبٍت على الفتح، ربو: رب: اسم إف  : حرؼفٌ إ بلى: حرؼ إجياب ؼبا بعد النف  يف لن حيور مبٍت على السكوف،1

منصوب، كىو مضاؼ كاؽباء ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل جر مضاؼ إليو، كاف: فعل ماض ناقص، كاظبو ضمَت مستًت 
ف تقديره ىو، بو: الباء حرؼ جر مبٍت على الكسر، كاؽباء ضمَت متصل مبٍت على الكسر يف ؿبل جر بالباء، بصَتا: خرب كا

  منصوب كعلمة نصبو الفتحة.
لفظ اعبللة مبتدأ، يعلم: فعل مضارع مرفوع كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو، كاعبملة من الفعل ا: كا: الواك اعًتاضية،  2

و كالفاعل يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ، إنك: إف حرؼ نصب كتوكيد كالكاؼ اظبها، لرسولو: اللـ اؼبزحلقة، كرسوؿ خرب إف كى
  مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو.

 .ينظر درس الفاعل 3



 
84 

َََٓنَْمَِوََ ﴿كمنو قولو تعاىل:  أن تقع وما بعدىا في موقع المبتدأ • َّأ ََََِثِاَيََأ فصلت ] 2﴾ ةًَؾََاشَِذََََضَرَْىَالَ صََتَََمََه
39] 
  .تفوز باعبائزة أنكمثل كاف مرجوا  تقع وما بعدىا في موقع اسم للفعل الناسخ أن •
 للمتقُت  أف العاقبةيقيٍت  :كبو أن تقع وما بعدىا خبرا عن اسم معنى •
َنَ أ َوَََق َالَََوََََُُللاَََنَ ب َِتََِلََذََ ﴿إما حبرؼ اعبر كشاىد ذلك قولو تعاىل:  أن تقع وما بعدىا في محل جر: •

ََمََ ََونََؼَُسَْاًَ
 
ََا َرََوََفََ ﴿ضافة كقولو تعاىل: كإما أف يكوف باإل [ 62اغبج  ] 3﴾لَُاطَِامحَََوََََََََُُِْم َِضَرَْالَ وَََاءَِمََامسَ َّبِ

َ
 
 [ 23الذاريات  ] 4﴾ونََلَُطَِيَْثَََُكَْى َأ َاَمَََلََثَْمََِق َلَََََُه َا
ََنََمََِنََكَََََُه ََأ َاَلَوَْوََفََ ﴿كمنو قولو تعاىل:  أن تقع بعد لوال • كاؼبصدر اؼبؤكؿ  [143الصافات  ] 1﴾ نيََحَِحَِّالس َ

   يف ؿبل رفع مبتدأ كخربه ؿبذكؼ.

                                                                                                                                                                                     
    قل: فعل أمر مبٍت على السكوف كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت، أكح : فعل ماض مبٍت على الفتح كىو مبٍت  1

فعل ماض مبٍت على  :للمجهوؿ، إيل: جار كؾبركر متعلق بالفعل أكح ، أنو: أف : حرؼ توكيد كنصب، كاؽباء اظبها، استمع
، كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع نائب فالفعل كالفاعل يف ؿبل رفع خرب أ الفتح، نفر: فاعل مرفوع، كاعبملة من

  فاعل ألكح ، كاعبملة من الفعل كنائب الفاعل يف ؿبل نصب مقوؿ القوؿ، من اعبن: جار كؾبركر.
آياتو: جار كؾبركر كاعبار كاجملركر متعلق خبرب مقدـ ؿبذكؼ، أنك: أف حرؼ توكيد  حرؼ جر، :منكمن: الواك استئنافية،  2

كنصب، كالكاؼ ضمَت متصل يف ؿبل نصب اسم أف، ترل: فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو الضمة اؼبقدرة على األلف اؼبقصورة 
كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت، كاعبملة يف ؿبل رفع خرب أف، كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف  ،منعا من ظهور التعذر

  ؿبل رفع مبتدأ مؤخر، األرض: مفعوؿ بو منصوب كعلمة نصبو الفتحة، خاشعة: حاؿ من األرض.
كاؼ للخطاب، بأف: على الكسر، كالذلك: ذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ، كاللـ للبعد حرؼ مبٍت   3

      حرؼ توكيد كنصب، ا: لفظ اعبللة اسم أف منصوب بالفتحة، ىو: ضمَت منفصل يف ؿبل رفع : الباء حرؼ جر، أف
كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل جر  ؛مبتدأ، اغبق: خرب مرفوع بالضمة، كاعبملة من اؼببتدأ كاػبرب يف ؿبل رفع خرب أف

 الباء كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب ذا.ب
حرؼ جر كقسم، كرب: اسم ؾبركر بالواك كعلمة جره الكسرة كىو مضاؼ، كاعبار كاجملركر  :الواكفورب: الفاء استئنافية،  4 

اسم معطوؼ ؾبركر بالكسرة، إنو: إف  :متعلق بفعل ؿبذكؼ تقديره أقسم، السماء: مضاؼ إليو، كاألرض: الواك عاطفة، األرض
حرؼ نصب كتوكيد، اؽباء اظبها، غبق: اللـ اؼبزحلقة الدالة على التوكيد، كحق: خرب إف، مثل: حاؿ من حق كىو مضاؼ، ما 
أنكم تنطقوف: ما جيوز أف تكوف نكرة موصوفة مبنية على السكوف يف ؿبل جر مضاؼ إليو، أنكم: أف حرؼ توكيد كنصب ككم 

كأف كاظبها  ،يف ؿبل رفع خرب أف من الفعل اؼبضارع كنوف اعبماعة  متصل مبٍت يف ؿبل نصب اسم أف كتنطقوف صبلة مكونةضمَت 
  .كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ
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 .أما كمثالو: أمىا أف الربىاف ظاىر بعد ما االسمية المسبوقة بهمزة استفهام •
 جواز فتح وكسر ىمزة إن:  -ج
 كبو خرجت فإذا إف سعيدا كاقف بعد إذا الفجائية •
َللاَََدَِادَِيَََُنَْمََ ﴿كبو إف ذبتهد فإنك تكـر كقد قرئ بالوجهُت قولو تعاىل:   أن تقع بعد فاء الجزاء •
  [ 63التوبة  ] 2﴾ّنَ َجَََرََجََََلََُنَّب َفَََوَلَُسَُرََوََ
َلَِّصََوََ ﴿كقد قرئ قولو تعاىل: كبو: أكرمو إنو مستحق اإلكراـ  ما بعدىا في موضع التعليلو أن تقع  •
َيَِْوََؽََ

 
َََنٌَكََسَََمََاثََوََوَََصََنَ مَا  [103التوبة  ] 3﴾مَُِم

وماََونََِسَ اٌََُمَََْلََُؾًََََْللاَََنَ أ ََمََصَََحََاَلَ ﴿كبو: ال جـر إنك على اغبق كيف قولو تعاىل:  أن تقع بعد ال جرم •

 [.23النحل  ] 4﴾ًؾويون
 

                                                                                                                                                                                     
ضمَت يف ؿبل نصب فلوال: الفاء عاطفة، كلوال: حرؼ امتناع لوجود، كىو حرؼ شرط غَت جاـز مبٍت على السكوف، أنو: اؽباء   1

اسم أف، كاف: فعل ماض ناقص، كاسم كاف ضمَت مستًت تقديره ىو، من اؼبسبحُت: جار كؾبركر كاعبار كاجملركر متعلق دبحذكؼ 
  خرب كاف، كصبلة كاف يف ؿبا رفع خرب أف.

تقاء الساكنُت، كفاعلو من: اسم شرط يف ؿبل رفع مبتدأ، حيادد: فعل مضارع ؾبزـك بالسكوف الذم حرؾ إىل الكسر منعا الل 2
اسم معطوؼ منصوب  :ضمَت مستًت تقديره ىو، ا: لفظ اعبللة مفعوؿ بو منصوب بالفتحة، كرسولو: الواك: عاطفة، رسوؿ

، فأف: الفاء كاقعة يف جواب الشرط، أف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، لو: جار فتحة، كىو مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليوبال
حذكؼ خرب مقدـ ؿ أف، نار: اسم أف مؤخر منصوب بالفتحة، كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع كؾبركر متعلق دب

مبتدأ كخربه ؿبذكؼ كالتقدير فنار جهنم جزاؤه كاعبملة من  -خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ، كالتقدير: فجزاؤه نار جهنم، ب -على أنو: أ
 رط كاعبواب يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ من. اؼببتدأ كاػبرب يف ؿبل جـز جواب الشرط. كصبلة الش

عليهم: جار كؾبركر  كصل: الواك: عاطفة، صل: فعل أمر مبٍت على حذؼ حرؼ العلة، كفاعلو ضمَت مستًت تقديره أنت، 3
متعلق بالفعل صل، إف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، صلواتك، صلوات: اسم إف منصوب كىو مضاؼ كالكاؼ 

 خرب مرفوع، ؽبم: جار كؾبركر.مضاؼ إليو، سكن: 
: اسم دبعٌت بد، كال كجـر دبنزلة كلمة كاحدة، دبعٌت الفعل حق    3 : ال نافية للجنس حرؼ مبٍت على السكوف، جـر ال جـر

كثبت، أف: حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح، ا: لفظ جللة اسم أف منصوب بالفتحة، يعلم: فعل مضارع كفاعلو ىو  
، ما: اسم موصوؿ دبعٌت الذم مفعوؿ كاعبملة يف ؿبل رفع خرب أف، كأف كاظبها كخرب  ىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل رفع فاعل ال جـر

بو، يسركف: فعل مضارع مرفوع كالواك فاعل، كصبلة الصلة ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، كما: اسم معطوؼ على السياؽ يف ؿبل 
 نصب، يعلنوف: فعل كضارع كفاعلو كاك اعبماعة.  
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 :أعرب ما يل  :تدريب
ا       إٌف    قاؿ الشاعر: -1  اغبيػػػػػػػػػػػاةى عقيدةه كجهادي ًقٍف دكفى رأيكى يف اغبياًة ؾباىدن
 كقاؿ أحدىم: قالت أال ليتما ىذا اغبماـ لنا         إىل ضبامتنا أك نصفو فقد  -2
 ا فعل اؼبشيب.ػػػػػػػػػػػأخربه دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػا          أال ليت الشباب يعود يوم -3
 يىكيوفي  اً مىا فىارىقٍػتيكيٍم قىالًينا لىكيٍم           كىلىًكن مىا يػيٍقضىى فىسىٍوؼى  فوى  -4
  مارى اغبً  اري الن   كى لى  تٍ اءى ضى أى      ا       مى ل  عى لى  سو يٍ قػى  دى بٍ ا عى ا يى رن ظى نى  أىًعدٍ  – 5

ي
 ادى ي  قى اؼب

         إف زينة الباطن خَت من زينة الظاىر  -6
 اإلجابة:

 :كرأيظرؼ متعلق بقف،  دون:فعل أمر مبٍت على السكوف كفاعلو ضمَت مستًت تقديره أنت،  قف: -1
 في الحياة:ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل جر مضاؼ إليو، كالكاؼ ركر كىو مضاؼ، مضاؼ إليو ؾبرأم: 

اظبها  الحياة:، كىو حرؼ توكيد كنصب حرؼ مشبو بالفعل إن:حاؿ منصوب،  مجاىدا:جار كؾبركر، 
 وجهاد: خرب إف مرفوع كعلمة رفعها الضمة الظاىرة، عقيدة:وب كعلمة نصبها الفتحة الظاىرة، اؼبنص

 كالواك حرؼ عطف، جهاد: معطوفة على عقيدة.
كفاعلو ضمَت مستًت جوازا يعود على فتاة  ،فعل ماض مبٍت على الفتح الظاىر كالتاء للتأنيث قالت: -2

حرؼ مشبو بالفعل كما فيو زائدة كىو األحسن  ليتما:أداة استفتاح،  :أالاغب  اؼبذكورة يف بيت سابق، 
للتنبيو، ذا: اسم إشارة مبٍت على السكوف يف ؿبل نصب  ىا ىذا:كجيوز أف تكوف كافة مكفوفة ال تعمل، 

 لنا:بدؿ من ذا فهو منصوب مثلو  كىو األحسن أك مرفوع،  ، الحمام:اسم ليت كىو األحسن أك مبتدأ
جار كؾبركر متعلقاف دبحذكؼ حاؿ  إلى حمامتنا:متعلقاف دبحذكؼ خرب اؼببتدأ أك خرب ليتما، جار كؾبركر 
أك حرؼ عطف، نصفو: معطوؼ على ىذا فهو إما  أو نصفو: ،كنا ضمَت مضاؼ إليو ،من اسم ليت

الفاء: حرؼ عطف، قد: دبعٌت كاؼ خبل ؼببتدأ ؿبذكؼ تقديره فذلك   فقد:، منصوب مثلو أك مرفوع مثلو
  كاؼ، أك قد اسم فعل مضارع دبعٌت يكف  كصبلة أال ليتما ىذا اغبماـ لنا مفعوؿ بو مقوؿ القوؿ لقالت.

اظبها منصوب كعلمة نصبو الفتحة  الشباب:حرؼ مشبو بالفعل،  ليت:أداة استفتاح،  أال: -3
كاعبملة من الفعل  فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو الضمة، كفاعلو ضمَت مستًت جوازا، ، يعود:الظاىرة
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لظاىرة متعلق بيعود، الفاء ظرؼ زماف منصوب كعلمة نصبو الفتحة ا يوما: كالفاعل يف ؿبل رفع خرب ليت،
كالفاعل ضمَت بأف مضمرة كجوبا بعد فاء السببية، فعل مضارع منصوب  أخبره:للسببية حرؼ عطف، 

الباء حرؼ جر، ما: اسم  بما:بو،  مستًت تقديره أنا، كاؽباء: ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل نصب مفعوؿ
فعل ماض مبٍت على  فعل:موصوؿ مبٍت على السكوف يف ؿبل جر بالباء كاعبار كاجملركر متعلقاف بأخربه، 

 فاعل مرفوع بالضمة الظاىرة. المشيب:الفتح الظاىر، 
الواك حرؼ قسم كجر، كلفظ اعبللة مقسم لو ؾبركر بالواك كاعبار كاجملركر متعلق بفعل القسم  واهلل: -4

كالتاء ضمَت اؼبتكلم فاعل مبٍت على الضم يف  ،ما: نافية، فارقتكم: فارؽ فعل ماض: ما فارقتكماذكؼ، 
رؼ داؿ على ؿبل رفع، كالكاؼ ضمَت اؼبخاطب مفعوؿ بو مبٍت على الضم يف ؿبل نصب، كاؼبيم ح

       جار كؾبركر متعلق بقاؿ. لكم:اؿ من ضمَت اؼبتكلم منصوب بالفتحة الظاىرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح قاليا:اعبمع، 
: الواك حرؼ عطف، لكن: حرؼ استدراؾ كنصب، ما: اسم موصوؿ مبٍت على السكوف يف ؿبل ولكن ما

وؿ، مرفوع بالضمة اؼبقدرة على األلف منع من ظهورىا نصب اسم لكن، يقضى: فعل مضارع مبٍت للمجه
مستًت تقديره ىو يعود إىل ما، كاعبملة من يقضى كنائب فاعلو ال ؿبل ؽبا التعذر، كنائب الفاعل ضمَت 

       فعل مضارع  يكون:الفاء زائدة، سوؼ: حرؼ داؿ على التنفيس،  فسوف:فه  صلة اؼبوصوؿ، 
 ه ىو، كاعبملة من يكوف كفاعلو يف ؿبل رفع خرب لكن. تاـ، كفاعلو ضمَت مستًت تقدير 

يا: حرؼ  عبد: يا مفعوؿ بو ألعد، نظرا:فعل أمر، كفاعلو ضمَت مستًت فيو كجوبا تقديره أنت،  أعد: -5
ؾبركر كعلمة جره  مضاؼ إليو قيس:نداء، عبد: منادل منصوب بالفتحة الظاىرة، كعبد مضاؼ، 

، كالتاء علمة مبٍت على الفتح أضاء: فعل ماض أضاءت:: حرؼ ترج ، كما كافة، لعل لعلما:، الكسرة
مفعوؿ بو ألضاء منصوب بالفتحة  الحمار، فاعل أضاء النار:جار كؾبركر متعلق بأضاء،  لك:التأنيث، 
 صفة للحمار كاأللف لإلطلؽ. المقيدا:الظاىرة، 

مضاؼ إليو  الباطن:اسم إف منصوب بالفتحة الظاىرة كىو مضاؼ،  ، زينة:حرؼ مشبو بالفعل إن: -6
      جار كؾبركر متعلقاف خبَت، كزينة  من زينة:خرب مرفوع بالضمة الظاىرة،  خير:ؾبركر بالكسرة، 

 مضاؼ إليو ؾبركر بالكسرة. الظاىر:مضاؼ، 
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 نافية للجنسال ال -ب
 
نف  اػبرب عن صبيع أفراد اعبنس الواقع بعدىا على سبيل تدؿ ال النافية للجنس على  » التعريف بها: -1

للجنس كتنزيهو  االستغراؽ ال على سبيل االحتماؿ، كتسمى ال ىذه الـ التربئة، ألهنا تفيد تربئة اؼبتكلم 
يس فيها أحد من إياه عن االتصاؼ باػبرب فإذا قلت: ال رجل يف الدار كاف اؼبعٌت ال من رجل فيها أم ل

حد كال أكثر، لذلك ال يصح أف تقوؿ ال رجل يف الدار بل رجلف أك ثلثة مثل ألف قولك ال الرجاؿ ال كا
 1«نص صريح على نف  جنس الرجاؿ نصا.رجل 

: تعمل ال النافية للجنس عمل ليس فتنصب االسم كترفع عمل ال النافية للجنس وشروط إعمالها -2
النافية للجنس عمل إف ؼبشاهبتها يف األكيد فإف توكد اؼبثبت ، كتعمل ال ال أحد أرحم من ا :اػبرب مثل

 كال تؤكد اؼبنف .
 شركط ى : يشًتط يف عمل ال أربعة  2ط عملها:شرو  -
، بأف يراد هبا نف  اعبنس نفيا عاما، ال على سبيل االحتماؿ، فإذا  تكون نصا على نفي الجنسأن  • 

مكونة من مبتدأ كخرب فر فه  صبلة اظبية ال رجل مساكانت مهملة كبو قواؾ: كانت على سبيل االحتماؿ  
  كال مهملة العمل ؽبا.

: فإف كاف اؼبسند إليو معرفة أمهلت ككجب تكرارىا، كبو: ال سعيد يف ا وخبرىا نكرتينأن يكون اسمه •
 الدار كال خليل. 

فإذا فصل بينهما بشيئ كلو باػبرب أمهلت ككجب تكرارىا كبو:  أن ال يفصل بينها وبين اسمها بفاصل •
 ال يف الدار رجل كال امرأة، ككاف ما بعدىا مبتدأ كخربا.

    بو  فإف سبقها حرؼ جر كانت مهملة ككاف ما بعدىا ؾبركرا بو :أن ال يدخل عليها حرف الجر •
 سافرت بل زاد كفلف خياؼ من ال شيئ.  :كبو

                                                           
 .2كبو العربية، ج  1
 بن ىشاـ يف شرح شذكر الذىب بشرطُت يف إعماؿ ما النافية للجنس، كزاد على ذلك عدـ دخوؿ حرؼ اعبر عليها.اكتفى ا 2
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 و باؼبضاؼ.يشبعلى ثلثة أقساـ: مفرد، كمضاؼ، ك اسم ال النافية للجنس  1:وأحكاموام اسمها أقس -3
     ما كاف غَت مضاؼ كال شبيو باؼبضاؼ، كضابطو أال يكوف عامل فيما بعده كقولو تعاىل:  :المفرد –
َََِةًََََْرََاَلََاُبَتََامكََِِلََذََ ﴿ فتحة  أك ياء أك كسرة ، كحكمو أف يبٌت على ما ينصب بو من [ 2البقرة ] 2﴾َِفِ

 غَت منوف، كبو الرجل يف الدار، ال رجاؿ فيها ...
 رجل  شر ؿببوباف، كال مهمل  فحكمو أف يكوف معربا منصوبا، كبو ال رجل سوء عندنا كال :المضاف -
.جكا ، ككذا ال صاحب علم فبقوت، الصاحب جود مذمـو  باهتم ؿببوبوف، كال أخا جهل مكـر
معناه، كضابطو أف يكوف عامل فيما بعده، بأف يكوف  ىو ما اتصل بو شيئ فبا يتم:  الشبيو بالمضاف -

 :ال مذموما فعلو عندنا، أكمفعوال كبو :أك نائب فاعل كبو ال قبيحا خلقو حاضر، :ما بعده فاعل لو، كبو
الشر بيننا أك سبييزا  ال راغبا يف :ال فاعل شرا فبدكح، ال مسافرا اليـو حاضر، إك جارا كؾبركرا يتعلقاف بو كبو

 لو كبو ال عشرين درمها لك.
ال عليك أم البأس، أك ال جناح  :: قد حيذؼ اسم ال النافية للجنس كبوأحوال اسمها وخبرىا -4

كمنو قولو ، كإذا علم فحذفو كثَت "ال أحد أغَت من ا "عليك. كاػبرب إذا جهل كجب ذكره كحديث 
َََواَاَلَامَُكََ ﴿تعاىل:  ََْْيَََ

 
َجَ ا

 
ََِّرََََلََا  أم ال ضَت علينا. [50الشعراء ] 3﴾ونَحَُِوَلٌَََْاَمَُيََت

 ديكن أف يكوف:كيكوف خرب ال
لة كحديث ال فقر أشد من اعبهل، كال ماؿ أعز من العقل، كال كحشة أشد من العجب، كصب  مفردا - 

 فعلية مثل: ال رجل سوء يعاشر.
 .كبو ال كضيع نفس خلقو ؿبمود :جملة اسمية - 

                                                           
 ، شرح قطر الندل كبل الصدل.جامع الدركس العربية ينظر: 1
ذلك الكتاب فيو أكجو إعرابية ـبتلفة، الوجو اإلعرايب الذم نأخذ بو ىو كوف أف ذلك الكتاب مكوف من مبتدأ كخرب، فيكوف:  2

ذا اسم إشارة مبتدأ كاللـ للبعد، كالكاؼ للخطاب ، كالكتاب: خرب مرفوع، ال ريب: ال نافية للجنس مبٍت على الفتح يف ؿبل 
  كاجملركر متعلق دبحذكؼ خرب ال.نصب، فيو: جار كؾبركر. كاعبار 

قالوا: فعل ماض، ككاك اعبماعة فاعل، كاعبملة استئنافية، ال: نافية للجنس حرؼ نف  مبٍت على السكوف، ضَت: اسم ال مبٍت  3
ر على الفتح يف ؿبل نصب، كخرب ال ؿبذكؼ تقديره علينا، إنا: إف: حرؼ توكيد كنصب كالضمَت نا اظبها، إىل ربنا: جار كؾبرك 

 مضاؼ كنا مضاؼ إليو، منقلبوف: خرب إف مرفوع بالواك  :كرب
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بأف يكوف ؿبذكفا مدلوال عليو بظرؼ أـ ؾبركر حبرؼ جر يتعلقاف بو كحديث ال عقل    :جملة شبو - 
  كالتدبَت كال كرع الكف كال حسب كحسن اػبلق.

أف تعمل األكىل كالثانية معا كإف كأف  إذا تكررت ال يف الكلـ جاز لك :أحكام ال إذا تكررت -5
تعملها كليس كأف هتملها كأف تعمل األكىل كإف أك كليس كهتمل األخرل، كأف تعمل الثانية كإف أك كليس 

 كال قوة إال با طبسة أكجو: كهتمل األكىل، لذا جيوز يف ال حوؿى 
 إال با. كال قوةى  كبو ال حوؿى  :فقد تكوف عاملة عمل إف •
 كقد تعمل عمل ليس أك على أهنا مهملة فما بعدىا مبتدأ كخرب كبو: ال حوؿ ي كال قوةي إال با •
 بناء األكؿ على الفتح كرفع الثاٍل كبو ال حوؿى كال قوةي إال با. •
 رفع األكؿ كبناء الثٍت على الفتح: كبو ال حوؿي كال قوة ى إال با. •
 لثاٍل بالنصب نوح: ال حوؿى كال قٌوةن إال با.بناء األكؿ على النصب كتنوين ا •

 أعرب ما يل : تدريب:
 .ػا ال غَتطبسوف طالبػػػ -4ال عليك،  -3، ادؿ الوطنػػػػػػػال ش ء يع -2ن ال مركءة لو، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال دين ؼب -1
  سئمت تكاليف اغبياة كمن يعش       شبانُت حوال ال أبالك يسأـ -5

 ال سابغات كال جأكاء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسلة        تق  اؼبنوف لدل استيفاء كآجاؿ -6
 اإلجابة:

اللـ  لمن:: اظبها مبٍت على الفتح يف ؿبل صب، ديننافية للجنس تعمل عمل إف،  :ال ال دين: -1
حرؼ جر، من: اسم موصوؿ دبعٌت الذم مبٍت على السكوف يف ضبل جر حبرؼ اعبر كاعبار كاجملركر 

اظبها مبٍت على الفتح يف ال: نافية للجنس تعمل عمل إٌف، مركءة:  ال مروءة: متعلقاف خبرب ال اذكؼ،
باللـ كاعبار كاجملركر ، كاؽباء: ضمَت متصل مبٍت على الضم يف ؿبل جر اللـ حرؼ جر لو: ؿبل نصب

 متعلقاف خبرب ال اذكؼ كالتقدير: ال مركءة كائنة لو.
: فعل يعدلال نافية للجنس تعمل عمل إف، ش ء: اظبها مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب،  ال شيء: -2

        اعل ضمَت مستًت جوازا تقديره: ىو، كصبلة يعدؿ يف ؿبل رفع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمضارع مرفوع بالضمة الظاىرة كالف
 مفعوؿ بو منصوب بالفتحة الظاىرة. الوطن:خرب ال، 
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ال نافية للجنس كاظبها ؿبذكؼ، عليك: جار كؾبركر متعلقاف باػبرب اذكؼ كالتقدير لكل  ال عليك: -3
 ذلك: البأس عليك.

: نافية للجنس، غَت: اسم ال مبٍت ال :غير ال سبييز منصوب، طالبا:خرب ؼببتدأ ؿبذكؼ،  خمسون: -4
 على الضم يف ؿبل نصب، كاػبرب ؿبذكؼ تقديره كائن.

مفعوؿ  تكاليف:فعل ماض مبٍت على السكوف، كالتاء ضمَت متصل مبٍت يف ؿبل رفع فاعل،  سئمت: -5
الواك استئنافية، من: اسم شرط جاـز مبٍت على  ومن:مضاؼ إليو،  الحياة:بو منصوب كىو مضاؼ، 
ظرؼ  :ثمانينفعل مضارع ؾبزـك دبن كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو،  يعش:، السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ

: سبييز منصوب.      حوالزماف منصوب كعلمة نصبو الياء ألنو ملحق جبمع اؼبذكر السامل متعلق بيعش، 
عمل عمل إف، أبا: اظبها منصوب كعلمة نصبو األلف ألنو من األظباء : ال نافية للجنس تال أبالك

فعل مضارع ؾبزـك ألنو جواب  يسأم:اػبمسة، اللـ زائدة كالكاؼ ضمَت مضاؼ إليو، كخرب ال ؿبذكؼ، 
 الشرط كحرؾ بالكسر ؿبافظة على الركم. 

ؿبل نصب أك مبٍت على الكسر ال: نافية للجنس، سابغات: اسم ال مبٍت على الفتح يف  ال سابغات: -6
: الواك عاطفة، ال: نافية للجنس، جأكاء: اسم ال مبٍت على الفتح جأواء وال يف ؿبل نصب، نيابة عن الفتح
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة  تقي:صفة عبأكاء منصوبة كعلمة نصبها الفتحة،  باسلة:يف ؿبل نصب، 

مستًت فيو جوازا تقديره ى  يعود إىل سابغات، كاعبملة من على الياء منع من ظهورىا الثقل، كفاعلو ضمَت 
كالتقدير: ال نية ؿبذكؼ يدؿ عليو خرب األكىل، الفعل كالفاعل يف ؿبل رفع خرب ال األكىل، كخرب ال الثا

 لدى:مفعوؿ بو لتق  منصوب بالفتحة الظاىرة،  المنون:تق  اؼبنوف،  سابغات تق  اؼبنوف، كال جأكاء
ؾبركر  مضاؼ إليو أجال:: مضاؼ إليو كىو مضاؼ استيفاءاؼ، تعلق بتق ، كلدل مضظرؼ دبعٌت عند م
 .كعلمة جره الكسرة
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 ظن وأخواتها -3
 

ىو النوع الثالث من النواسخ، إذ تدخل على اعبملة االظبية فتنصب اؼببتدأ كاػبرب معا  :ظن وأخواتها -1
تدخل ظن كأخواهتا على اؼببتدأ كاػبرب فتنصبهما  » كيكوف اؼببتدأ مفعوال بو أكؿ كاػبرب مفعوال بو ثاف،

مفعوؿ ثاف مفعولُت كما ىو رأم اعبمهور، تقوؿ: ظننت عليا أخاؾ فعليا مفعوؿ أكؿ منصوب، كأخاؾ 
كقبد من  1«كمضاؼ، كليس لك أف تقتصر على أحد اؼبفعولُت دكف اآلخر مثل: حسب عبد ا زيدا بكرا

من األفعاؿ اؼبتعدية إىل مفعولُت، فه  ترتبط بصفة مباشرة مع الفعل اؼبتعدم يصنف ظن كأخواهتا ض
اػبرب على أهنما مفعوالف ؽبا كى : كأما ظننت كأخواهتا فإهنا تنصب اؼببتدأ ك  » كاللـز ككذا اؼبفعوؿ بو.

ظننت، كحسبت، كخلت، كزعمت، كرأيت، كعلمت، ككجدت، كازبذت، كجعلت، كظبعت، تقوؿ: 
 » 2ظننت زيدا قائما كرأيت عمرا شاخصا كما أشبو ذلك

نابعة من كظبيت هبذا االسم ألهنا  :أفعاؿ القلوب: ظن كأخواهتا إىل قسمُت مها تتفرع أقسامها: -2
غَت أف ىناؾ من أفعاؿ القلوب اللزمة كجنب، كاؼبتعدية إىل مفعوؿ بو كاحد فقط مثل: كفهم،  القلب،
  .تكوف دبعٌت صٌَت ف أفعاؿ التغيَت كالتحويل كأما .اليقُت كالرجحاف تفرع بدكرىا إىل أفعاؿت فنجدىا

  أفعال القلوب -أ
اليت تفيد التحقق من نسبة اػبرب للسم، كقولك علمت ا موجودا، فنسبة  كى  » أفعال اليقين – 1

  (ألفى ، وجد، ملّ عَ تَـ ، درى، علم، رأى)كأىم ىذه األفعاؿ:  3«الوجود  أمر ؿبقق باستخداـ الفعل علم 
ّنُمٍَََصْوهََ ﴿من أفعاؿ القلوب ناصبا ؼبفعولُت، إذا كاف دبعٌت علم كاعتقد كقولو تعاىل:  يكوف رأل رأى:*

 
ا

َكَصًَِحا ٍُ   كيقوؿ الشاعر:، [7ك6اؼبعارج ] 4﴾تَِؾَساََوىَصا

                                                           
 .54ؿبمد عل  أبو العباس، اؼبيسر يف اإلعراب كالنحو، ص  1
 .110ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد، التحفة السينية بشرح اؼبقدمة اآلجركمية، ص   2
 ؿبمد عيد النحو اؼبصفى.  3
إهنم: إف حرؼ نصب كتوكيد، كالضمَت ىم ضمَت متصل يف ؿبل نصب اسم إف، يركنو: صبلة يركف يف ؿبل رفع خرب إف، كاؽباء   4

كنراه: الواك عاطفة، كنرل: فعل مضارع مرفوع  عائدة على يـو القيامة مفعوؿ بو أكؿ، بعيدا: مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة.
  كاؽباء مفعوؿ بو أكؿ، قريبا: مفعوؿ بو ثاف منصوب بالفتحة.  بالضمة اؼبقدرة للتعذر، كفاعلو كبن،
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 1وداـــــــــــــنكثرىم جُ اولة وأَ ـــــــــــــحمُ      شيء      ّل ــــــــــــــك  رَ ـــــــــأكب اهللَ  رأيتُ                    
 ، كشاىد ذلك قوؿ الشاعر:اعتقد دبعٌت علم:*

  المعروف فانبعثت           إليك بي واجفات الشوق واألمل الَباِذل كَ متُ لِ عَ                  
 قاؿ الشاعر: اعتقاد مى لٍ دبعٌت علم عً   :درى*

 2 ميدُ حَ  اءِ ـــــــــــــــــفا بالوَ باطً تِ اغْ  ن  إِ فَ         طْ بِ و، فاغتَ رُ مْ يا عَ  العهدِ  يّ فِ لوَ ا يتَ رِ دُ                  
كقد كرد ىذا الفعل يف القرآف يف  ﴾كما أدرم ما يفعل يب كال بكم ﴿دبعٌت علم، قاؿ تعاىل:  »ككذا يأٌب  

كلذا ال تستعمل يف حق  اثٍت عشر موطنا كمل ينصب مفعوال حيث جاء معلقا، كالدراية بعد اعبهل بالش ء،
 .3«ا
 قوؿ الشاعر:  يلـز صيغة األمر، كيكوف دبعٌت اعلم كشاىده تعلم: *

  َوالمكرِ  الغ بِلطف ِفي الّتحيلِ ــــــــــــفـَبَ    ا       ــــــــــــــــَعُدوى ِشَفاء النفس قهرَ َتعّلم                  
 كبو قولك: كجدت الصدؽ زينة العقلء.  دبعٌت العلم كاالعتقاد وجد: *
 الربىاف كاضحاكمنو قولك: ألفيت  كيكوف دبعٌت علم كاعتقد ألفى: *
 .ظن، خال، حسب، زعم، عد، حجا، جعل، ىبكىذه األفعاؿ ى :  :أفعال الرجحان –2
َةاؽََامسَ نَعَ اَأَ مََوََ ﴿ ينصب مفعولُت كشاىد ذلك من القرآف قولو تعاىل:، كىو لرجحاف كقوع الشيئظّن:  *

 .[36 الكهف] 4﴾َةمََائَِكََ
 الشاعر:، دبعٌت ظن يقوؿ كحيمل داللة الرجحاف خال: *

  دجْ ن الوَ مِ  طاعُ ستَ  يُ ا اَل ومك مَ سُ يَ    َىوى    َذا –ضض الطرف غْ م تَـ ن لَ إِ  – كالُ خَ إِ             
 

                                                           
 ذكر يف شرح قطر الندل كبل الصدل، كجامع الدركس العربية، ككبو العربية. 1
ذكر ىذا البيت يف جامع الدركس العربية ككبو العربية، دريت الويف حيث نصب الفعل درل مفعولُت كاألكؿ ىو نائب الفاعل  2

 تاء اؼبخاطبة، كالثاٍل ىو الويف، كجاء اؼبفعوؿ بو األكؿ نائب فاعل ألف الفعل درل جاء على صيغة الفعل اؼببٍت للمفعوؿ. 
 .54 اإلعراب كالنحو، ص ؿبمد عل  أبو العباس، اؼبيسر يف 3
كما: الواك عاطفة، كما حرؼ نف ، أظن: فعل مضارع، كفاعلو أنا كاعبملة معطوفة على ما أظن يف ؿبل نصب، الساعة: مفعوؿ  4

 بو أكؿ منصوب بالفتحة، قائمة مفعوؿ بو  ثاف منصوب بالفتحة.
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َتََْوََ ﴿يقوؿ تعاىل:  كى  للرجحاف :حسب *  [18الكهف ] 1﴾ ودكََُرَُهَُاَوََاعًَلًَََْمَأ َُبَُس َ
 :دبعٌت ظن ظنا راجحا كقوؿ الشاعر * زعم:
 ابيبَ دب دَ يَ  نْ مَ  نما الشيخُ إِ             خٍ يْ شَ بِ  تُ سْ لَ ، وَ َشْيًخا ينِ تَ مْ عَ زَ                    

 دبعٌت ظن كقوؿ الشاعر: عّد: *
 مدَ ي العَ فِ  كَ ريكُ لى شَ وْ ا المَ نمَ كِ لَ ى        وَ نَ ي الغِ فِ  كَ يكَ رِ لى شَ وْ المَ دد عْ  تَـ اَل فَ             

 .2الدراىم، أم حسبتها كأحصيتهافإف كانت دبعٌت أحصى، تعدت إىل كاحد مثل: عددت 
    إليو  وؿ حجوتك منجدا أم ىذا ما ىداٍلػػػػػػػػل كالفطنة، تقػػػػػػػػػػػػػػػػكىو العق كىو مأخوذ من اغبجا » :حجا*

  . قاؿ الشاعر:3«عقل ، فقد يكوف صحيحا أك غَت صحيح، فهو دبعٌت ظن
 ــا ُمِلم اتُ ــــــــثقة           َحّتى أََلم ْت بَِنا يـَْومً  أَبَا َعمرو َأَخاَقْد ُكْنُت َأْحُجو          
َجث ﴿دبعٌت ظن كقولو تعاىل:  :* جعل

 
َِؼَحاُدَامّصْحاِنَا  19الزخرؼ  4﴾ َوَحَؾوُواَالاََلئَِكةَاذلٍَنَُهْ

لسائر أفعاؿ الرجحاف كشاىده قوؿ  خلفا  كمعناه ظن أك اعتقد كىو فعل جامد يلـز صورة األمر :بْ ىَ  *
 الشاعر: 
  اكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالِ ىَـ  ــــــــــــــــرأً ني امْـ بْ هَ  فَـ ال  إِ الك          وَ ـــــــــــــــا مَ بَ رني أَ ـــــــــــــــْـــ جِ : أَ تُ لْ قُ فَـ            

االظبية فتقوؿ بعملُت  األكؿ أهنا تفيد ربوؿ اؼببتدأ تدخل ىذه األفعاؿ على اعبملة  أفعال التحويل –ب
إىل ما ىو مفهـو من اػبرب، كالثاٍل أهنا تدخل على اعبملة االظبية فتنصب اؼببتدأ كاػبرب معا، فيصبح اؼببتدأ 

 (ووىب، جعل. اتخذ، تخذ، وترك، وردّ ، صّير) ى : مفعوال بو أكؿ كاػبرب مفعوال بو ثاف ك 
 .العدك صديقاصَتت  :كبو قولك فعل ربويل :صّير *

                                                           
نت، كىم: مفعوؿ بو أكؿ، أيقاظا: مفعوؿ بو ثاف، كىم: كربسبهم: الواك عاطفة، ربسب: فعل مضارع مرفوع بالضمة، كفاعلو: أ 1

  الواك للحاؿ، ىم: ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، رقود خرب مرفوع
 جامع الدركس العربية، كبو العربية. 2
 .56ؿبمد عل  أبو العباس، اؼبيسر يف اإلعراب كالنحو، ص  3
مفعوؿ بو أكؿ منصوب، الذين: اسم موصوؿ مبٍت على الفتح يف ؿبل نصب كجعلوا: فعل ماض ككاك اعبماعة فاعل، اؼبلئكة: 4

صفة، ىم: ضمَت منفصل مبٍت يف ؿبل رفع مبتدأ، عباد: خرب مرفوع كىو مضاؼ، الرضباف مضاؼ إليو، إناثا: مفعوؿ بو ثاف 
  منصوب.
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ِلَامِكتَاِبَمَْوَ ﴿ كشاىده قولو تعاىل:: ردّ  * ُْ ََنِثٌْيَِمْنَأ   [109البقرة ] 1﴾ ُنفاَراِمْنَتَْؾِسَٕايَاِىُكٍَََُصُدوىَُكََْود 

 كمن ذلك قوؿ الشاعر: ترك: *
 2الَقْوِم َواْستَـْغَنى َعِن الَمْسِح َشارِبو َأَخا         وُ َورَب يُتُو َحَتى إَذا َما تـَرَْكتُ                

ََشَللُاَ ﴿. كمثاؿ ازبذ قولو تعاىل: ايقن دً صى  كى تي ذٍ كمثاؿ زبذ: زبىً  كمها للتحويل كالتصيَتاتخذ:  –َتِخذَ  * َواَّت 

َيََذِوَاَلَ ُِ ْجَصا
 
 .[125النساء ] 3﴾ ا
ٌَََمَْسَِكََوََ ﴿: ف الكرَل: قولو تعاىلكشاىد ذلك من القرآ : دبعٌت صَت كحوؿجعل*

 
َا ََعََِمََََلَا ََعَلٍََواوَُا َِمْن

 أم صَتناه  [23الفرقاف ] 4﴾وراثٌََُْمَََاءًَحَََََُاٍَُيََوَْؾََجََفََ
 ؾ.فداا  ٍتكبو قولك كىب: وىب*

 نماذج معربة:
ََلَامُكف ار﴿  –1

 
َا ن  ُُ َُمْؤِمٌَاٍتَفاََلَتْصِحُؾو ن  ُُ نَؽَِوْمُتُمو

 
 [10اؼبمتحنة ] ﴾فَا

ل : فعل ماض مبٍت على السكوف يف ؿبل جـز فععلمتموىنالفاء حرؼ عطف، كإف حرؼ شرط،  فإن:
        ك حرؼ إشباع ال ؿبل لو من اإلعراب، كالضمَت ىن مفعوؿ بو الشرط، كالضمَت ًب: فاعل، كالوا

ة الفاء كاقع فال:مفعوؿ بو ثاف منصوب كعلمة نصبو الكسرة ألنو صبع مؤنث سامل،  مؤمنات:أكؿ، 
 إلىكىن مفعوؿ بو، فعل مضارع ؾبزـك بل ككاك اعبماعة فاعل،  ترجعوىن:جواب الشرط، كال ناىية، 

 جار كؾبركر. الكفار:

                                                           
كد: فعل ماض مبٍت على الفتح، كثَت: فاعل مرفوع كعلمة رفعو الضمة، من أىل: جار كؾبركر، كأىل: مضاؼ، الكتاب: 1

مضاؼ إليو، لو: حرؼ مصدرم مبٍت على السكوف، يردكنكم: يردكف: فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو ثبوت النوف ألنو من 
و أكؿ، كلو يردكنكم يف تأكيل مصدر يف ؿبل نصب مفعوؿ بو للفعل كٌد، من األفعاؿ اػبمسة، ككاك اعبماعة فاعل، ككم: مفعوؿ ب

  كإديانكم: إدياف: مضاؼ إليو كىو مضاؼ، ككم: مضاؼ إليو، كفارا: مفعوؿ بو ثاف منصوب بعد: جار كؾبركر، 
 اؼبفعوؿ بو األكؿ للفعل ترؾ ى  اؽباء، كاؼبفعوؿ بو الثاٍل ىو أخا، كقد كرد ىذا البيت يف جامع الدركس العربية ككبو العربية. 2
          وؿ بو أكؿػػػػػػػػػػػػػػعل مرفوع، إبراىيم: مفعة فاػػػػػػػػػػػػػػػالواك حسب ما قبلها، ازبذ: فعل ماض مبٍت على الفتح، ا: لفظ جلل 3

 منصوب، خليل: مفعوؿ بو ثاف منصوب.
كقدمنا: الواك استئنافية، قدمنا: فعل ماض مبٍت على السكوف، كنا فاعل، إىل: حرؼ جر، ما: اسم موصوؿ دبعٌت الذم يف ؿبل  4

  وؿ بو جر بإىل، عملوا: صبلة الصلة، من عمل: جار كؾبركر، فجعلناه:  الفاء عاطفة، جعل: فعل ماض، كنا فاعل كاؽباء مفع
  أكؿ، ىباء: مفعوؿ بو ثاف، منثورا: صفة.
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2– ﴿ٍَُ َأ ْذَلَ ََماَلُ َسُةَأ ن   [3اؽبمزة ] ﴾َيْ
فعل مضارع مرفوع كعلمة رفعو الضمة، كالفاعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو، كاعبملة من  يحسب:

اسم أف  مالو:حرؼ توكيد كنصب مبٍت على الفتح،  أن:الفعل الفاعل يف ؿبل نصب حاؿ من فاعل عدد، 
فعل ماض مبٍت على الفتح، كالفاعل ضمَت  أخلد أخلده:منصوب، كىو مضاؼ، كاؽباء مضاؼ إليو، 

مستًت جوازا تقديره ىو يعود على اؼباؿ، كاعبملة من الفعل كالفاعل يف ؿبل رفع خرب أف، كاؽباء ضمَت 
متصل مبٍت على الضم يف ؿبل نصب مفعوؿ بو، كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿبل نصب سد 

 مسد مفعويل الفعل حيسب. 
  ِإن  الَمَنايَا ال َتِطيُش ِسَهاُمَها      َتأتَِين  َمِني ِتي       َوَلَقْد َعِلْمُت لَ   –3

     اللـ كاقعة يف جواب لتأتين:فعل كفاعل،  علمت:اللـ موطئة للقسم، قد: حرؼ ربقيق،  لقد:
 فعل مضارع مبٍت على الفتح التصالو بنوف التوكيد الثقيلة، كنوف التوكيد حرؼ الؿبل لو من  تأٌب:القسم، 
منية: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء اؼبتكلم، كمنية مضاؼ كياء اؼبتكلم  منيتي:، اإلعراب

اسم إف منصوب بفتحة  المنايا:حرؼ توكيد كنصب،  إن:مضاؼ إليو مبٍت على السكوف يف ؿبل جر، 
ف  مبٍت على السكوف ال ؿبل ال حرؼ ن طيش:ال ت، ذرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقدرة على األلف منع من ظهورى

سهاـ: فاعل تطيش مرفوع بالضمة كىو  سهامها:اإلعراب، تطيش: فعل مضارع مرفوع بالضمة، لو من 
 كاعبملة من الفعل اؼبنف  كىو تطيش كالفاعل يف ؿبل رفع خرب إف.مضاؼ كاؽباء مضاؼ إليو، 

4– ﴿َََ َُماَلٍقَِحَساِت ََعيًَُْتَأ ّنِ ّنِ
 
 [20اغباقة  ] ﴾ا

لسكوف، كالتاء فاعل، كاعبملة فعل ماض مبٍت على ا ظننت:إف حرؼ توكيد كنصب، كالياء اظبها،  إني:
خرب أف مرفوع بالضمة اؼبقدرة  مالق:أف حرؼ توكيد كنصب، كالياء اظبها،  . أني:ؿبل  رفع خرب إفيف 

ل نصب سد مسد مفعويل ظن. كأف كاظبها كخربىا يف تأكيل مصدر يف ؿب للثقل على الياء اذكفة
حساب: مفعوؿ بو السم الفاعل ملؽ منصوب كعلمة نصبو الفتحة اؼبقدرة منع من ظهورىا  حسابيو:

اشتغاؿ ال بكسرة مناسبة كىو مضاؼ كياء اؼبتكلم مضاؼ إليو كاؽباء للسكت حرؼ مبٍت على 
 السكوف.
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 :والمراجع المعتمدةالمصادر 
 .القرآن الكريم -
أبو الربكات األنبارم، االنصاؼ يف مسائل اػبلؼ، تح: ؿبمد ؿب  الدين عبد اغبميد، بَتكت، دار  -01
 .الفكر
، األردف: 2أبو بكر الزبيدم اإلشبيل  النحوم، كتاب الواضح، تح: عبد الكرَل خليفة، ط -02

 .كالتوزيعـ، دار جليس الزماف للنشر 2011
 أضبد بن ؿبمد بن أضبد اغبملكم، شذا العرؼ يف فن الصرؼ، تعليق: ؿبمد بن عبد اؼبعط ، دار -03

 .الكياف للطباعة كالنشر كالتوزيع
، دار 1974، بَتكت: 2اب، طر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامل يف النحو كالصرؼ كاإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأضبد قبيش، الك -04
 .اعبيل
ىػ، دار الكتب 1354ة، بَتكت: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اؽبامش ، القواعد األساسية للغة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأضب -05
 .ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعلمي
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعربية، شركة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجم كاللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، مكتبة اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمشوٍل، شرح األمشوني -06
 .نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعري
ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ، دار الفك1992ىػ، 1413. القاىرة، 2اء النحو، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإبراىيم مصطفى، إحي -07
 .العريب
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